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1. GİRİŞ 

Devletin kendisine yüklenen kamu hizmetlerini gerçekleştirmek için verimli, 

istikrarlı ve devamlı bir gelir kaynağına ihtiyacı vardır. Bu yüzden devletin temel 

finansman kaynağı olan vergilerini sağlaması için vergi kanunlarının adil, verimli 

olması ve vergi idaresinin etkin çalışması gerekmektedir. 

Bir ülkede uygulanan vergilerin ve vergi benzeri kamu gelirlerinin bütünü 

vergi sistemi olarak adlandırılır. Türk vergi sisteminde kaynakta kesilenler dışında, 

vergilerde beyan esası geçerlidir. Bu uygulanan vergi sisteminin olumlu sonuç vermesi 

için beyanların ve bildirilen matrahın doğru olması gerekir. Vergi ödeyen mükelleflerin 

yanlış beyanda bulunup bulunmadığının belirlenmesi ve eğer yanlış beyanda bulunuldu 

ise, doğru olarak beyan edilmesi gereken verginin saptanması için en etkili yol vergi 

denetimidir. Mükellef, vergi denetiminin etkin, hata ve hilelerin belirlenme şansının 

yüksek olduğunu bildiği zaman vergiye karşı olan yasal sorumluluklarını yerine 

getirmek zorunda kalacaktır. 

Vergi denetiminin amaçları, denetim yolu ile vergi mükellefiyetini meydana 

getiren gerçek olaylarla matrahı belirleyen hesap ve işlemlerin doğruluğunun veya 

yanlışlığının belirlenmesi, vergi kayıp ve kaçağının azaltılması, eğitim, vergi bilincinin 

yerleştirilmesi, vergide adalet ve eşitlik ilkelerine uyum ve sosyo-ekonomik amaçlara 

ulaşılmasını sağlamaktır.  

Vergi denetiminin etkinliğini artırılması yolu ile inceleme sürecine hız 

kazandırılır, mükelleflerin denetimle ilgili harcadıkları zaman ve gider kaybı azaltılır, 

vergi idaresinin beyanname inceleme, vergi toplama ve mükelleflerin sorunlarını 

çözmesinde kolaylık sağlanır ve denetim maliyetleri azaltılır. 

Ülkemizde vergi ilişkilerinin zaman içinde karmaşık hal alması, ticaret ve 

endüstride meydana gelen gelişmelerin oluşturduğu ekonomik ve mali sorunlar, vergi 

gelirlerine olan ihtiyacın artması ve bakanlığın yaptığı denetimlerin yetersiz kalması 

 



 

gibi sorunlar yaşanmıştır. Bunların sonuncunda da çağdaş vergi sistemlerine, muhasebe, 

işletmecilik ve vergi konularında yüksek bilgi ve uzmanlık sahibi yeni bir mesleğe 

ihtiyaç duyulmuştur. 

Türk vergi sistemine 3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanun’u ile önemli yenilikler getirilmiştir. Bu 

kanunla birlikte gelişimci bir muhasebe sistemi oluşturulmuş ve vergi denetiminde 

tasdik kurumu kabul edilmiştir. Bu kanunla birlikte gelişimci bir muhasebe sistemi 

oluşturulmuş ve vergi denetiminde tasdik kurumu kabul edilmiştir. Kanundaki ilgili 

yönetmelikleri değerlendirdiğimizde yeminli mali müşavirlerin üç görevi olduğunu 

söyleyebiliriz. Bu görevler denetim, danışmanlık ve tasdiktir. Ancak bunların arasında 

en önemlisi denetim ve tam tasdik hizmetidir, danışmanlık görevi ise söz konusu 

görevleri tamamlayıcı niteliktedir. Yeminli mali müşavirler görev gereği muhasebe 

denetimini de kapsayan vergi denetimi hizmeti vermektedirler. 

Yeminli mali müşavirlerin vergi denetimi görevleri vergi incelemesine paralel 

olarak ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, saptamak ve sağlamaktır. 

Bu kapsamda yeminli mali müşavirlerin mükellefler tarafından yapılan hataları 

düzeltmek, ilgili konularda onları eğitmek, doğru beyanda bulunmalarını sağlamak ve 

vergi kaybını ve kaçakçılığını önlemek açısından önemli sorumlulukları vardır.  

Yeminli mali müşavirler muhasebe, işletme, finans ve mali mevzuat 

konularında mükelleflere müşavirlik hizmeti verir ve onların vergi tarhına esas teşkil 

edecek mali tablolarını ve beyannamelerini, ilgili mevzuat, cari muhasebe, prensipleri 

ve denetim normları yönünden tasdik etmek görev ve yetkisine sahiptirler. Bu yetki ile 

Maliye Bakanlığı bir anlamda vergi inceleme yetkisini belirli koşullar ve sınırlamalar ile 

yeminli mali müşavirlere devretmiş ve yeminli mali müşavirler tarafından yapılan 

denetimler bir sonuca ulaştırılmıştır. Tasdik hizmeti sayesinde mükelleflerin mali 

tablolarının ve beyannamelerinin gerçek durumlarına ve vergi mevzuatına uygunluğunu 

sağlanır, beyannamelerdeki matrahların doğruluğu YMM’ler tarafından güvence altına 

alınır.  
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Bu tez çalışmasının amacı yeminli mali müşavirlerin verdiği tam tasdik hizmeti 

kapsamında vergi denetimindeki gelişmelerin değerlendirilmesidir. 

             Bu amaçla hazırlanan tezin birinci bölümünde vergi denetimi kavramını daha 

iyi tanımlamak için denetime genel bir giriş yapılmıştır. Türkiye’deki vergi sistemi 

açıklanarak bu sayede denetimin vergi gelirlerinin toplanmasında ne kadar önemli 

olduğu istatistiklere yer verilerek açıklanmıştır. Bölümün devamında ise vergi 

denetiminin amacına, özelliklerine ve etkilerine değinilmiştir. Türkiye’de Bakanlık 

tarafından yetkili kişilerce yapılan vergi incelemesi de açıklanarak vergi denetimi daha 

detaylı olarak ele alınmıştır.   

Üçüncü bölümde ise yeminli mali müşavirlik mesleğinin tanımına, amacına ve 

görevlerine değinilmiştir. Yeminli mali müşavirlerin görevleri arasında en önemlisi olan 

tasdik hizmetinin kanunlarda yer alan kısımları ile yer verilerek açıklanmıştır. 

Son bölümde ise kamu tarafından gerçekleştirilen vergi denetimi hizmetinde 

yeminli mali müşavirlik mesleğine olan ihtiyacı ortaya koymak için ülkemizdeki 

denetim sorunlarına değinilmiş daha sonra da meslek mensuplarının verdiği tam tasdik 

hizmetinin vergi denetimine katkıları ve meslek  ile ilgili sorunlara yer verilmiştir.  
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0B2. VERGİ DENETİM   

Vergi denetimi kavramını daha iyi tanımlamak amacıyla aşağıdaki bölümlerde 

vergi denetimini de kapsayan denetime genel bir giriş yapılıp kısaca özetlenmiştir.  

2.1 3BDenetim 

            Muhasebe denetimi için yapılan bir tanım şu şekildedir; belli bir ekonomik birim 

veya döneme ait bilgilerin önceden tespit edilmiş kıstaslara uygunluk derecesini 

belirlemek ve bu konuda bir rapor vermek amacıyla bağımsız bir uzman tarafından 

yapılan delil toplama ve değerleme sürecidir.F

1 

Denetimin unsurlarını şu şekilde sıralayabiliriz;F

2 

 Denetim bir karşılaştırma sürecidir. 

 Denetim belli bir ekonomik birime ait bilgileri kapsar. 

 Denetim delil toplama ve değerleme sürecidir. 

 Denetim uzman ve bağımsız bir kişi tarafından yapılır. 

 Denetim çalışmaları sonucunda rapor düzenlenir. 

Denetim süreci denetçiler tarafından yürütülür. Denetçi, denetim faaliyetini 

yürüten, mesleki bilgi ve deneyime sahip, bağımsız davranabilen ve yüksek ahlaki 

nitelikleri taşıyan uzman kişidir.F

3 

Aşağıda yer alan şekilde denetim tanımının ortaya koyduğu akış süreci 

özetlenmiştir.F

4 

 
 

                                                 
1 Hasan Gürbüz, Muhasebe Denetimi, 4. Baskı, Eskişehir: Bilimteknik Yayınevi, 1995, s.5  
2 Gürbüz, a.g.e., s.5-6 
3 Ersin Güredin, Denetim, 10. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları, 2000, s.9 
4 Nejat Bozkurt, Muhasebe Denetimi, İstanbul: Alfa Yayınları, 2000, s.25 
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        Denetçi 

 

 

ffg 

  
Önceden Saptanmış 
Ölçütler 

 
Denetlenecek Bilgi 

Arasındaki Uygunluk  Derecesini            
Belirleme 

  
Kanıt Toplar ve 
Değerlendirir 

 

    

 

 

 

 
Sonuçları İşletme         
İlgililerine Aktarır 

                                       Şekil 1 : Denetim Akış Şeması 

Kaynak: Nejat Bozkurt, Muhasebe Denetimi, İstanbul:Alfa Yayınları, 2000, s.25 

4B   2.1.1 Denetimin Türleri 
 

Muhasebe denetim çalışmalarının sınıflandırmalarını incelediğimizde bunları 

şu alt başlıklarda gruplandırıldığını görebiliriz. Bunlar denetimin amaçlarına göre, 

kapsamlarına göre, yapılış nedenine göre, uygulama zamanına göre ve denetçinin 

statüsüne göre çeşitli denetim türleri olarak sıralanabilir.F

5
F  

 

 
 

                                                 
5 İsmail Aydemir, “2008’e Girerken Türkiye’de Muhasebe Denetim Çalışmaları Üzerine Genel Bir 
Değerlendirme”, E-Yaklaşım Dergisi, Sayı 55 (Şubat 2008), s.5, www.yaklasım.com.tr(22.05.2008) 
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Tablo 1 

Çeşitli Açılardan Denetim Türleri 

I. Amaçlarına 
Göre 

II. 
Kapsamına 
Göre 

III. Nedenine 
Göre 

IV. Uygulama 
Zamanına Göre 

V.Denetçi 
Statüsüne Göre 

1.Mali tablolar 
denetimi 

1.Genel 
denetim 

1.Zorunlu 
denetim 1.Devamlı denetim 1.Bağımsız denetim 

2.Uygunluk 
denetimi 

2.Özel 
denetim 

2.İsteğe bağlı 
denetim 2.Ara denetim 2.İç denetim 

3.Faaliyet den.     3.Son denetim 3.Kamusal denetim 
4.Özel amaçlı 
denetimi         
Kaynak: Hasan Gürbüz, Muhasebe Denetimi, Eskişehir: Bilim Teknik  Yayınevi, 1995, 
s.11-17 

             a) Amaçlarına Göre Denetim Türleri: Muhasebe denetiminin amacı bir 

işletmenin belli bir dönemi ya da dönemlerine ait bilgilerin önceden tespit edilmiş 

kıstaslar ile karşılaştırılması ve aralarındaki uygunluk derecesinin belirlenmesidir.F

6
F  

 Mali Tablolar Denetimi; İşletmenin yayınlamış olduğu finansal 

tablolarının Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine uygun olup olmadığının 

belirlenmesi yolu ile doğruluk ve güvenilirlik onayının yapılmasıdır.F

7
F  

 

 Uygunluk Denetimi; İşletmenin önceden belirlenmiş hedeflere ulaşması 

ve aynı zamanda bu hedeflere ulaşırken belirlenmiş kurallara uyup uymadığının 

incelemesinin yapılmasıdır. Uygunluk denetiminde belirlenen kıstaslar iki farklı grup 

tarafından oluşturulur bunlar işletme üst yönetimi ve devlettir.F

8 

 

                                                 
6 Gürbüz, a.g.e., s.11 
7 Nejat Akıncı, Necmettin Erdoğan, Finansal Tablolar ve Analizi, İzmir: Barış Yayınlar Fakülteler 
Kitabevi, 1995, s.212 
8 Nejat Bozkurt, a.g.e, s.28 
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             Bu denetime en iyi örnek vergi denetimidir. Burada vergi denetimi 

elemanlarınca işletmenin işlemlerinin vergi kanunlarına göre uygunluğunun denetimi 

yapılır. F

9 

 Faaliyet Denetimi; İşletme faaliyetlerinin verimlilik ve etkinlik açısından 

değerlendirmek amacı ile denetiminin yapılmasıdır. Bu denetimde faaliyet sonuçları 

verimlilik, karlılık ve etkinlik standartlarıyla karşılaştırılır. Şirketin faaliyetlerinin 

sonuçlarının yeterli olup olmadığı, daha iyi sonuçlar alınabilme olanakları araştırılır. Bu 

amaçla önerilerde bulunulur. Nihai hedefi yöneticilere ve işletme dışındakilere kendi 

faaliyetleri hakkında objektif bilgiler vermektir.F

10 

 Özel Amaçlı Denetim; Bu denetimde belirli bir konuda belli bir karar 

birimine bilgi sağlamak ve önerilerde bulunmak amacıyla inceleme yapılmasıdır.  

b) Kapsam Yönünden Denetim Türleri: Kapsamına göre denetim faaliyetleri 

genel ve özel denetim olmak üzere iki grupta incelenir.F

11 

 Genel Denetim; Bir işletmenin her türlü işlem ve kayıtları ile muhasebe 

çalışmalarının tümünü kapsayan denetim faaliyetidir. 

 Özel Denetim; Özel denetim muhasebenin belli bir alanında yapılan ve o 

konuda açıklamayı gerektiren denetim faaliyetidir. 

c) Yapılış Nedenine Göre Denetim Türleri: Yapılış nedenleri açısından denetim 

çalışmaları zorunlu ve isteğe bağlı olmak üzere ikiye ayrılır.F

12
F  

 Zorunlu Denetim; Yasal hükümler gereğince yapılan denetim çalışmaları 

bu kısma girer.  

 İsteğe Bağlı Denetim; Yasal bir zorunluluk olmadan işletmeyle ilgili 

grupların isteği üzerine yapılan denetim çalışmalarıdır. 

                                                 
9 HUD,  Denetim İlke ve Esasları, 1. Cilt, Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayını, İstanbul: Yıldız Ofset 
, 1999,  s.8 
10 Ahmet  Başpınar,“Türkiye’de ve Dünya’da Denetim Standartlarının Oluşumuna Genel Bir Bakış”, 
Maliye Dergisi, Sayı:148 (2005), s.38 
11 Aydemir, a.g.e., s.6 
12 Gürbüz, a.g.e., s.15 
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            d) Uygulama Zamanına Göre Denetim Türleri: Denetim çalışmaları devamlı, ara 

ve son  denetim olmak üzere 3’e ayrılır.F

13 

 Devamlı Denetim; Bir işletmenin muhasebe çalışmalarının yıl boyunca 

incelenmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılmasıdır. Bu tür denetim iç denetçiler 

tarafından yapılır. 

  Ara Denetim; Hesap dönemi içerisinde belli tarihlerde yapılan 

denetimleridir. Üç ya da altı aylık gibi dönemleri kapsar. 

 Son Denetim; Hesap dönemi kapandıktan sonra yapılan denetim 

çalışmasıdır. Bu denetime tam denetim veya nihai denetim denir. Denetim çalışmasına 

hesap döneminin bitmesiyle başlanır ve bir döneme ait faaliyetlerin tamamı denetlenir. 

             e) Denetçi Statüsüne Göre Denetim Türleri: Denetçinin statüsüne göre denetim 

çalışmaları üç gruba ayrılır. Bağımsız denetim, iç denetim ve kamusal denetimdir.F

14 

 Bağımsız Denetim; Denetlenen işletmeden bağımsız olarak, dışarıdan bir 

denetçi tarafından yapılır. Bu denetimin en geniş uygulama alanı mali tabloların 

denetimidir. Bağımsız denetim talebi işletme yöneticilerinden, ortaklarından veya 

sahiplerinden, işletme ile iş ilişkisi içinde olan kişi veya kurumlardan ve kamu otoritesi 

tarafından  gelebilir. 

 İç Denetim; İşletmenin görevlendirdiği iç denetçiler tarafından yapılan 

denetimlerdir. İç denetçiler işletmedeki mali ve mali olmayan faaliyetleri inceleyip 

değerlendirerek işletme yönetimine rapor ederler.  

 Kamusal Denetim; Görev ve yetkilerini yasalardan alan ve kamu adına, 

kamunun ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile denetim elemanlarına yaptırmış oldukları, 

finansal tablo, uygunluk ve performans denetimleridir.F

15
F Örneğin vergi, sigorta, iş 

güvenliği denetimi gibidir.F

16 

                                                 
13 Aydemir, a.g.e., s.6 
 
14 Ahmet Erol, “Finansal Kurumların Denetimi ve Vergilendirilmesi”, Yaklaşım Yayınları (Temmuz 
2000)  ,s.29 
15 H.Serdar Özdemir, “Türleri ve Fonksiyonları Bakımından Denetim Kavramı”, Vergi Raporu Dergisi 
(Şubat-Mart  2008), s.54 
16 Aydemir, a.g.e., s.7  
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5B              2.1.2. Denetim Kanıtı ve Kanıt Toplama 
 

Denetim kanıtı, denetlenen bilgilerin önceden saptanmış ölçütlere uygunluk 

derecesini belirlemek amacıyla denetçi tarafından kullanılan her türlü bilgi ve belgedir. 

Denetçi, denetlenen işletmenin mali tablolarında yapılacak her türlü açıklamanın 

doğruluğunu kontrol etmek için denetim teknikleriyle kanıt toplar. Denetçi kabul 

edilebilir bir denetim görüşüne ulaşmadan önce yeterli sayıda uygun ve güvenilir kanıt 

toplamalıdır. Denetçi kanıt toplama işini, denetim süreci boyunca devam ettirir.F

17
F  

            Denetçi denetim planını uygulama aşamasında plana uygun şekilde, denetim 

sürecinin sonunda bir denetim görüşü oluşturabilmek için mali tablolarda yer alan 

bilgilerin doğruluğunu veya yanlışlığını ortaya koyan kanıtlar toplar. Denetçi yaptığı 

çalışmaların sonucunda elde ettiği bilgilerin değerlendirilmesiyle denetlenen işletmenin 

mali tablolarının denetimde kullanılan standartlara (UFRS, SPK, Vergi Yasaları gibi) 

uygun olup olmadığına karar verir. Denetim görüşü, denetlenen işletmenin yönetimi 

tarafından hazırlanan temel mali tablolar (bilanço, gelir tablosu) ve ek mali tablolar (fon 

akım tablosu, nakit akım tablosu, net işletme sermayesindeki değişim tablosu, kar 

dağıtım tablosu, öz kaynaklar değişim tablosu) hakkında bilgi verir. Bu mali tablolar bir 

bütün olarak ele alınır ve ekleri ile birlikte topluca değerlendirilir. Bu değerlendirmenin 

yapılabilmesi ve bir denetim görüşüne ulaşılabilmesi için; söz konusu mali tabloların 

içerdiği bilgilerin gerçek olup olmadığı, tüm varlıkları, borçları, gelirleri ve giderleri 

kapsayıp kapsamadığı ve genel kabul görmüş muhasebe standartlarına uygun olarak 

mali tablolara yansıtılıp yansıtılmadığına dair kanıtlara ihtiyaç duyulur. Bu kanıtların 

oluşturulması muhasebe denetiminde kanıt toplama teknikleri uygulanarak sağlanır. 

6B   2.1.3. Denetim ve Muhasebe Arasındaki İlişki 
 

Toplumda çoğu zaman denetim ve muhasebe uygulamaları birbirine 

karıştırılmaktadır. Bunun sebebi ise denetçinin denetim faaliyeti sırasında sonuca 

ulaşabilmek için muhasebe verilerini kullanmasıdır. Dolayısıyla iyi bir denetçinin iyi bir 

muhasebe bilgisine sahip olması gerekmektedir. 

                                                 
17 Oktay Tekiner, “Muhasebe Denetiminde Analitik İnceleme Prosedürleri ve Uygulaması”, Marmara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1999, s.33 
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              Muhasebe, ekonomik olayları kaydetme, sınıflandırma ve özetleme yolu ile 

bilgi kullanıcılarına karar vermeleri sırasında mantıklı yol göstermektir. Denetçi ise bu 

faaliyetlerin içinde bulunmaz. Denetimin görevi muhasebe tarafından oluşturulan mali 

tabloları çeşitli açılardan inceleyip, yapılanların doğru olup olmadığı konusunda 

mantıklı bir görüş oluşturmaktır. Bu tür çalışmalarda denetçilerin en önemli dayanakları 

ise genel kabul görmüş muhasebe ilkeleridir.F

18 

Muhasebenin amacı geçerli finansal bilgileri karar alıcıların yararlanabileceği 

şekilde düzenleyerek sunmaktır. Bu açıdan muhasebe yaratıcı niteliği olan bir süreçtir. 

Denetim, muhasebe sürecini hazırlanmış finansal tablolar hakkında bildirilen bir görüş 

ile sona erdirmektedir. Görüldüğü gibi burada yeni bir bilgi yaratılmamakta, ancak 

muhasebe raporlarının değeri arttırılmaktadır.F

19
F Aşağıda yer alan şekilde finansal 

tabloların hazırlanması ve denetimi arasındaki ilişkiler özetlenmiştir.F

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Arens  Alvin, Elder J.Randal, Beasley Mark, Auditing And Assurance Services, Eleventh Edition, New 
Jersey :Pearson Education, 2006, s.6 
19 Münevver Katkat, “Muhasebede Vergi Yönünden Denetimin Kayıtdışı Ekonomi Üzerindeki Başarısı”, 
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Doktora Tezi, Erzurum, 2007, 
s.148-149 
20 Güredin, a.g.e., s.13 
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ve Bu Kanıtları 
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Şekil 2 : Muhasebe ve Denetim İlişkisi 

           Kaynak: Ersin Güredin, Denetim,10.Baskı, İstanbul: Beta Yayınları, 1993, s.13 
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Genel Kabul 
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7B  2.1.4. Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları 
 

Genel kabul görmüş denetim standartları yapılan bir tanıma göre; meslek 

örgütlerince kabul edilmiş ve denetçilerin her denetimde uymak zorunda oldukları 

standartlardır.F

21
F  

Bu standartlar denetçinin mesleki sorumluluğunu yerine getirmesinde yardımcı 

olan ve ona denetim faaliyetinde ışık tutan genel ilkelerdir.F

22
F İlk kez 1947 yılında 

Amerikan Diplomalı Kamu Muhasebecileri Enstitüsü (AICPA) tarafından düzenlenmiş 

ve diğer ülkelerde de benimsenerek yaygın uygulama alanı bulmuştur.F

23
F Bu standartlar 

üç grup altında on adettir: 

             GENEL STANDARTLAR: Denetçinin nitelikleri ve çalışma kalitesi ile 

ilgilidir.F

24 

 Mesleki eğitim ve deneyim standardı; denetçinin belirli bir mesleki 

eğitime, deneyime ve yeteneğe sahip olması ve faaliyetini tam bir bağımsızlık ile 

yürütmesi zorunludur. 

 

 Bağımsızlık standardı; işletme yöneticileri ile bilgi kullanıcıları 

arasındaki çıkar çatışması, denetim fonksiyonunun denetlenen işletme yöneticilerine ve 

bilgi kullanıcılarına ba ımlı olmaksızın yerine getirilmesini zorunlu kılar. Bu yüzden 

denetçiler bağımsızlıklarını etkileyecek ilişkilerde ve davranışlarda bulunmamalıdır. 

 

 Mesleki özen ve titizlik standardı; denetçi uzmanlığını özen ve titizlikle 

ortaya koyması gerekmektedir. 

 
 

 

                                                 
21 Celal Kepekçi,  Ba ımsız Denetim, 4.Baskı, Ankara: Siyasal Kitabevi, 2000, s.14 
22 Aysun Koçak,“Genel Kabul Görmüş Bağımsız Dış Denetim Standartları ile Ülkemizdeki Standartların 
Karşılaştırılması”, E-Yaklaşım, Sayı:29 (Aralık 2005), www.yaklasım.com.tr(22.05.2008) 
23 Oktay Uğur,“Bağımsız Dış Denetim Uygulamaları”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı:214 (Haziran 1999), 
vdcd/2003 
24 Kepekçi, a.g.e., s.15-16 
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ÇALIŞMA ALANI STANDARTLARI: Denetçinin denetim çalışması 

sırasında uyması gereken kurallarıdır.F

25 

 Denetimin planlaması ve gözetimi standardı; denetimde planlama 

çalışmaları hazırlanırken işgücü planlaması, zaman planlaması ve kaynakların verimli 

kullanımının planlaması yapılmalıdır. 

 İç kontrol sisteminin incelenmesi standardı; denetçilerin işletmedeki iç 

kontrol sisteminin etkinliğini araştırarak, olayların uygun biçimde muhasebe kayıtlarına 

aktarıldığına ve düzenlenen finansal tabloların bu olayların sonucunu yansıttığına genel 

olarak güven getirmesi gerekmektedir. 

 Yeterli ve güvenilir kanıt toplama standardı; denetçinin toplayacağı 

denetim kanıtlarının miktarını işletmenin iç kontrol sisteminin etkinliğine, denetlenen 

hesabın veya hesap grubunun niteliklerine ve de genel olarak denetlenen müşterinin 

durumuna göre belirlemesi gerekmektedir. 

RAPORLAMA STANDARTLARI: Raporlama standartları denetim raporunun 

yapısı ve hazırlanması ile ilgili ilkeleri içerir.F

26 

 Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluk standardı; bu standart 

denetçinin raporunda genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uyulduğunu açıkça 

bildirmesini öngörmektedir. 

 Tutarlılık standardı; bu standarda göre denetçi raporunda muhasebe 

ilkelerinin bu dönemde de aynen geçen dönemde olduğu gibi değişmeden uygulanmış 

bulunduklarını açıkça belirtmesi gerekmektedir. 

 Tam açıklama standardı; denetçinin finansal tablolarda yer alması 

gereken açıklayıcı notları da inceleyerek, bu tabloların kendilerinden beklenen amacı 

yerine getirip getirmediklerini araştırması gerekmektedir. 

 Görüş bildirme standardı; denetçinin finansal tablolarda yer alması 

gereken açıklayıcı notları da inceleyerek, bu tabloların kendilerinden beklenen amacı 

yerine getirip getirmediklerini araştırması gerekmektedir. 

                                                 
25 Güredin, a.g.e., s.30-31 
26 Güredin, a.g.e., s.34-35 

 
 

13



 

Denetçi denetlediği finansal tablolarda; genel kabul görmüş muhasebe 

ilkelerine uyulduğu,  tüm gerekli bilgilerin tam açıklama kuralına uygun biçimde 

belirtildiği, devamlılık ilkesine uyulduğu ve önemli aksaklık ve düzensizliklerin 

bulunmadığı görüşüne ulaşmış ise, bu yargısını olumlu bir denetim görüşü bildirmek 

yoluyla açıklamaktadır. Finansal tablolarda önemli hataların, aksaklıkların ve 

düzensizliklerin bulunduğu saptandığı hallerde ise olumlu bir görüş bildirmez. Denetçi 

aksaklık ve düzensizliklerin niteliğine, kapsamına ve önemine göre şartlı denetim 

görüşü veya olumsuz denetim görüşü bildirir ya da bir görüş bildirmekten 

kaçınmaktadır.F

27 

16B 2.1.5. Türkiye’deki Denetim Uygulamalarının Kanunlar Açısından 

İncelenmesi  

 
           Türkiye’de işletme denetiminin geçmişine baktığımızda, denetimin tarafların 

haklarını, iktisadi düzeni koruma veya vergi ile olan ilgisi nedeni ile kamu gelirlerini 

korumak için işletmeler üzerindeki devlet denetiminden oluşmakta olduğunu görürüz. 

Devlet, bu denetimi çoğu kez bizzat kendisi üstlenmiş ve sınırlı olarak da, TTK’ nun da 

yer alan düzenlemelerde olduğu gibi sadece vergi denetimini sağlamaya yönelik 

hükümlere yer vermiştir. Bunun sonucu olarak da Türkiye’de uzunca bir süre işletme 

denetimi sadece kamu denetçileri tarafından yapılmıştır. Ancak, denetime olan ihtiyacın 

artması sonucu serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali 

müşavirlik müesseselerinden yararlanılmaya başlanılmış ve bağımsız dış denetim 

kavramı uygulamaya girmiştir.F

28 

              Türkiye’de denetim uygulamaları,  

 Sermaye Piyasası Kanunu Çerçevesinde Denetim: Sermaye Piyasası 

Kanununda yer alan maddelere göre denetim, hisse senetleri halka arz edilmiş olan veya 

halka arz edilmiş sayılan ortaklıkların ve sermaye piyasası kurumlarının kamuya 

açıklanacak veya kurulca istenecek mali tablolarının genel kabul görmüş muhasebe 

kavram, ilke ve standartlarına uygunluğunun belirlenmesidir. Bunun yanında 
                                                 
27  Başpınar, a.g.e.,s.54 
28  Yılmaz Ulusoy, “Banka ve Şirketlerde Bağımsız Dış Denetim ve İki Danıştay Kararı”, Maliye Postası 
Dergisi, Yıl:12, Sayı:263 (15 Ağustos 1991), s.41-42 
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 3568 Sayılı Kanun Çerçevesinde Denetim: Bu kanun hükümlerinde 

serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir meslek 

kavramları belirlenmiştir. Ülkemizde muhasebecilik mali müşavirlik ve denetim 

mesleği yasal olarak örgütlenmiştir. Bu kanun 2. maddesinde yer aldığı gibi gerçek ve 

tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerde belgelerine dayanılarak inceleme, tahlil, 

denetim yapmak, mali tablolar ve beyannameler ile ilgili konularda yazılı görüş vermek, 

rapor ve benzerlerini düzenlemek, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali 

müşavirin faaliyet konuları arasındadır.F

30
F Ayrıca kanun 12. maddesine göre çıkartılacak 

yönetmelik çerçevesinde tasdik işlerini yaparlar.  Yapılan tanıma göre tasdik kavramı; 

gerçek veya tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin YMM'lerce 

denetleme ilke ve standartlarına göre uygunluk yönünden incelenmesi, bu inceleme 

sonuçlarına dayanılarak tasdik kapsamına giren konuların ve belgelerin gerçeği yansıtıp 

yansıtmadığının imza ve mühür kullanılarak saptanması ve rapora bağlanmasıdır.F

31 

 

 Bankalar Kanunu Çerçevesinde Denetim; Bankalar kanunun asıl amacı 

olan tasarrufları korumak ve ekonomik olarak amaçlarına göre kullanımlarını sağlamak 

üzere bankaların kuruluşunu, yönetimini, çalışma esaslarını, devir, birleşme faaliyetleri 

ile denetlemelerini düzenlemektir.F

32 

 

 Vergi Usul Kanunu Yönünden Denetim; Bu denetime vergi denetimi 

veya vergi incelemesi denir. Vergi incelemesinin amacı, ödenmesi gereken vergilerin 

doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak olarak tanımlanmaktadır. Bu birimler 

Türkiye genelinde denetim yapma yetkisine sahip merkez denetim birimleri ile bölgesel 

                                                 
29 Nejat Bozkurt, Ümit Ataman, Rüstem Hacırüstemoğlu, Muhasebe Denetimi Uygulamaları, 1.Baskı, 
İstanbul: Alfa Yayınları, 2001, s.141 
30 Güredin, a.g.e., s.38 
31 Ahmet Erol,“Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumluluğu ve İnceleme Yetkileri”, Mükellefin  
Dergisi, Sayı:79 (Temmuz 1999), s. 93-94.  
32  Oktay Uğur, “Türkiye’de Bağımsız Dış Denetim Uygulamaları”, Vergi Dünyası, Sayı:214(Haziran 
1999), s.41  
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olarak vergi denetimi yapmaya yetkili yerel denetim birimleri olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır.F

33
F  

 
  Türk Ticaret Kanunu Yönünden Denetim; Türk Ticaret Kanunu, genel 

olarak ticaret şirketlerinin denetimi konusunda önemli hükümlere anonim şirketlerle 

ilgili bölümlerde yer vermektedir.F

34
F  

             Ülkemizde denetim kavramı Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, 

Sermaye Piyasası Kanunu, 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ve Bankalar Kanunu çerçevesinde 

düzenlenmektedir.F

35 

8B2.2. Türk Vergi Sistemi 
 
             Devletin yüklenmiş olduğu sağlık, güvenlik, eğitim gibi kamu hizmetlerini 

yerine getirebilmesi için egemenlik gücüne dayanarak, karşılıksız olarak, gerçek ve 

tüzel kişilerden ödeme güçlerine göre cebri olarak aldığı parasal değerlere vergi denir.F

36 

              Belli bir ülkede belli bir dönemde uygulanan vergilerin ve vergi benzeri kamu 

gelirlerinin bütünü vergi sistemi olarak adlandırılır. Vergi sisteminin olumlu sonuç 

vermesi, beyanların ve bildirilen matrahın doğru olmasına bağlıdır. Kayıt dışılığın yani 

bir anlamda vergi kaçırmanın en aza indirilmesi için vergi ahlakının yerleştirilmesi ve 

idari düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Devlet gelirlerinin önemli bir kısmını 

oluşturan vergi gelirleri, vergi kanunlarında sayılan kişi ve kuruluşların dönemsel 

faaliyetlerine bağlı olarak beyan ettikleri gelirin, belli bir oranı olarak tarh ve tahakkuk 

ettirilerek tahsil edilmektedir. Türk vergi sistemi, vergilendirme ile ilgili bilgilerin en iyi 

mükellefler tarafından bilineceği düşüncesi ile beyan esasına dayalı bir sistemi kabul 

                                                 
33 Ali Çelebi, “Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleği”, Marmara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Muhasebe ve Finansman Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2002, s.33 
34 Başak Ataman Akgül, Türk Denetim Kurumları, İstanbul: Türkmen Kitabevi, 2000, s.29 
35 Akgül, a.g.e., s.28-33 
36 Doğan Argun, Vergi Denetimi, Marmara İ.İ.B.F Muhasebe Denetimi Yüksek Lisans Ders Notları, 2007 
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etmiştir. Bu sistemde mükellefin beyanı aksi kabul edilinceye kadar doğru kabul 

edilmektedir ve vergiler mükellefin beyanına göre tahakkuk ettirilmektedir.F

37 

             Bu durum vergi idaresinin mükelleflerinin hesap ve denetimini önemli 

kılmaktadır. Vergi mükellefleri ekonomik, sosyal ve psikolojik nedenlerden dolayı vergi 

vermeme eğilimindedir. Mükelleflerin vergi vermeme eğilimlerinin farklı nedenleri ve 

bu nedenlerin farklı boyutları vardır. Vergi kayıplarını kontrol etmek ve vergi 

kaçaklarını önlemek için vergi denetiminin çok önemli fonksiyonu bulunmaktadır.F

38
F  

             Türk vergi sistemini ele aldığımızda belli başlı vergilerimizi şöyle 

gruplayabiliriz; 
F

39 

            a)Gelir Üzerinden Alınan Vergiler; Gerçek kişilerin belli bir dönemde 

(genellikle bir yıl) elde ettikleri irat ve kazançların safi tutarı üzerinden, yükümlüsünün 

kişisel ve ailevi durumuda göz önünde tutulmak üzere, artan oranlı tarifeye göre alınan 

sübjektif, dolaysız vergilerdir. Bunlar ; Gelir Vergisi ve  Kurumlar Vergisidir. 

            b)Servetten Alınan Vergiler; Bunlar; Emlak Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi 

ve Motorlu Taşıtlar Vergisidir.F

40 

            c)Harcamalardan Alınan Vergiler; Gelirin ve servetin tüketim amacıyla elden 

çıkartılmasıyla yani harcanması dolayısıyla alınan vergilerdir.F

41 

17B 2.2.1. Vergi Gelirlerinin Dağılımı 
 
             Aşağıda vergi gelirlerinin dağılımı ile ilgili olarak iki tablo bulunmaktadır. Her 

iki tabloda vergi denetiminin önemini alınan vergi gelir rakamları ile göstermektedir.F

42 

 

                                                 
37 Abdurrahman Akdoğan, Vergilerin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi, Ankara: Gazi Üniversitesi İİBF, 
Yayın No:165/54(1991), s.213 
38  Mahmut Ceylan, “Türkiye’de Vergi Denetiminin Etkinliği ve Yeminli Mali Müşavirlerin Rolü”, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Haziran 2003, s.12-13 
39 Yako Gökay, İşletmelerde Vergi Denetimi, İstanbul: Boyut Yayıncılık, 1994, s.37 
40 Mualla Öncel, Ahmet Kumrulu, Nami Çağan, Vergi Hukuku, 9.Baskı, Ankara:Turhan Kitabevi, 2001, 
s.226 
41 Gökay, a.g.e., s.53 
42 Ali Çelikkaya, Fazıl Tekin ,Vergi Denetimi, 2.Baskı, Ankara:Seçkin Yayın, 2007, s.37 
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Tablo 2 

 Vergi Gelirlerinin Dağılımı 

GELİRİN ÇEŞİDİ 1999 2000 2001 2002 2003 

- VERGİ GELİRLERİ TOPLAMI 100 100 100 100 100 

- GELİRDEN ALINAN VERGİLER 44,2 39,6 39,4 32,4 30,5 

- GELİR VERGİSİ 33,4 23,4 29,1 23 20,2 

- KURUMLAR VERGİSİ 10,5 8,89 9,25 9,35 10,3 

- SERVETTEN ALINAN VERGİLER 1,2 1,31 1,06 1,22 2,46 

- MOTORLU TASITLAR VERGİSİ 0,85 0,76 1 1,17 1,43 

- VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 0,07 0,05 0,06 0,05 0,07 

- EK EMLAK VERGİSİ 0 0,24 0 0 0 

- MAL VE HİZMETLERDEN ALINAN 
VERGİLER 41,3 42,9 45,6 50,4 52,1 

- DIŞ TİCARETTEN ALINAN 
VERGİLER 13,4 16,2 14 15,9 14,9 

- KALDIRILAN VERGİLER 
ARTIKLARI 0 0 0,06 0,03 0,05 

 

(1) EDV, NAV. VE EMTV. HARİÇ  
(2) EDV, NAV. VE EMTV. DÂHİL 

Kaynak: 2005 Mali Yılı Bütçe Gerekçesi, http://www.bumko.gov.tr/mevzuat/2005  

           Yukarıda yer alan vergi gelir dağılımı tablosunda gelir üzerinden alınan 

vergilerin her geçen yıl yüzde olarak mal ve hizmetler üzerinden alınan vergilerin altına 

düştüğünü göstermektedir. Bununla birlikte aşağıdaki tabloya bakıldığında KDV’nin 

2007 yılına doğru gelir ve kurumlar vergisinden daha fazla hasılat sağladığı 

görülmektedir.F

43 

 

 

 

                                                 
43 Çelikkaya, Tekin, a.g.e., s.38-39 
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Tablo 3  

Gelir, Kurumlar Vergisi ve KDV'nin Dağılımı 

 

YILLAR   

VERGİ 
GELİRLERİ 
TAHSİLATI 

GELİR 
VERGİSİ 

TAHSİLATI

VERGİ 
GELİRL

ERİ 
İÇİNDE

Kİ 
PAYI 
(%) 

KURUMLA
R VERGİSİ 
TAHSİLATI

VERGİ 
GELİRLERİ 
İÇİNDEKİ 
PAYI (%) 

TOPLAM 
K.D.V.TAHSİLATI(DA

HİLDE + İTHALDE) 

VERGİ 
GELİRLERİ 
İÇİNDEKİ 
PAYI (%) 

1999   14.802.280 4.936.551 33,3 1.549.525 10,5 4.164.334 28,1 

2000   26.503.698 6.212.977 23,4 2.356.787 8,9 8.379.554 31,6 

2001   39.735.928 11.579.424 29,1 3.675.665 9,3 12.438.860 31,3 

2002   59.631.868 13.717.660 23 5.575.495 9,3 20.400.201 34,2 

2003   84.316.169 17.063.761 20,2 8.645.345 10,3 27.031.099 32,1 

2004 (*) 101.038.904 19.689.593 19,5 9.619.359 9,5 34.325.208 34 

2005 (*) 119.250.807 22.817.530 19,1 11.401.986 9,6 38.280.429 32,1 

2005 (**) 131.948.778 26.849.808 20,3 13.583.291 10,3 42.263.650 32 

2006 (**) 151.271.701 31.727.644 21 12.447.354 8,2 50.723.560 33,5 

2007 (**) 171.094.564 38.060.769 22,2 15.718.209 9,2 55.460.627 32,4 

(*) ÖNCEKİ YILLARLA AYNI BAZA GETİRMEK İÇİN, RAKAMLARA RED VE İADELER DAHİL EDİLMİŞTİR. 

(**) 2006 VE 2007 YILLARI BÜTÇE KANUNU´NDA MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI İLE RED VE İADELER DAHİL 
OLDUĞUNDAN, AYNI BAZA GETİRMEK İÇİN RAKAMLARA MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI 

İLE RED VE İADELER DAHİL EDİLMİŞTİR. 

 Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı 
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/yayinlar/2007_Faaliyet_Raporu.pdf 
(erişim 02.06.2008)          

            Tablo 3’e baktığımızda gelir ve kurumlar vergileri 2007 yılında azalırken 

KDV’nin artmış olduğunu görmekteyiz. Bunun bir diğer anlamı da beyana dayalı 

sistemin etkin işlememesi nedeni ile devletin başka arayışlara girmesi ve vergiyi 

kaynaktan keserek yada harcamalara yönelik olarak tahsil etmek zorunda kalmasıdır. 

Devleti buna iten nedenler arasında da vergi denetiminin yetersiz ve etkin olmaması 

gelmektedir.F

44 

 
                                                 
44 Çelikkaya, Tekin, a.g.e., s.38 
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18B2.2.2. Dolaylı ve Dolaysız Vergilerin Gelişimi 
 
           Ekonomik ve sosyal açıdan gelişmiş ülkelerin yapısı, daha çok dolaysız 

vergilerden yani gelir ve kurumlar vergisinden oluşmaktadır. Az gelişmiş ülkelerdeki 

vergi yapısında ise daha çok tüketim vergisinden oluşan dolaylı vergiler ağırlıktadır. Bu 

farklılığı ortaya koyduğumuzda ülkenin vergi yapısına bakarak da o ülkenin 

gelişmişliğinden bahsedebiliriz. Dolaylı vergiler alınırken genellikle mükellef 

tarafından fark edilmezler. Gelir ve servetten alınan vergilerde ise mükellef tepkisi ile 

karşılaşılır.F

45
F        

           Tablo 4’de yer alan vergi sistemimizde dolaylı ve dolaysız vergilerin dağılımına 

baktığımızda 1993 yılından 2003 yılına kadar dolaysız vergilerin toplam içindeki 

payının azalırken dolaylı vergilerin toplam içindeki payının hızla arttığı görülmektedir. 

Dolayısıyla ülkemizde vergi yapısı beyana dayalı sistemden gittikçe uzaklaşmaya 

başlamıştır.F

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 Hakkı Ay, “Mali Anestezi Kavramı ve Türkiye’de Durum”, Vergi Dünyası Dergisi, Hesap Uzmanları 
Kurulu Derneği, Sayı 322 (Haziran 2008), s.107 
46 Çelikkaya, Tekin, a.g.e, s.39 
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Tablo 4 

 Dolaylı ve Dolaysız Vergilerin Gelişimi 

YILLAR VERGİ GELİRLERİ   DOLAYSIZ VERGİLER (1) % 
DOLAYLI VERGİLER 

(2) % 

1925-1950       61,5   38,5 

1951-1960       64,7   35,3 

1961-1970       64,1   35,9 

1971-1980       51   49 

1981-1990       46,2   53,8 

1990 45.399.534.298 100 23.656.790.314 52 21.742.743.984 48 

1991 78.642.770.254 100 41.093.677.371 52 37.549.092.883 48 

1992 141.602.093.850 100 71.392.139.056 50 70.209.954.794 50 

1993 264.272.936.382 100 128.324.179.797 49 135.948.756.585 51 

1994(4) 587.760.247.715 100 283.733.274.009 48 304.026.973.706 52 

1995 1.084.350.504.039 100 441.787.096.000 41 642.563.408.039 59 

1996 2.244.093.829.920 100 884.067.428.115 39 1.360.026.401.805 61 

1997 4.745.484.020.950 100 1.931.968.730.255 41 2.813.515.290.695 59 

1998 9.228.596.187.270 100 4.302.829.162.253 47 4.925.767.025.017 53 

1999 14.802.279.916.274 100 6.715.637.982.320 45 8.086.641.933.954 55 

2000 26.503.698.413.260 100 10.849.961.708.330 41 15.653.736.704.930 59 

2001 39.735.928.149.700 100 16.058.048.860.090 40 23.677.879.289.610 60 

2002 59.631.867.852.060 100 20.060.524.607.610 34 39.571.343.244.450 66 

2003 84.316.168.755.700 100 27.780.137.575.950 33 56.536.031.179.750 67 

  VERGİ GELİRLERİ (%) DOLAYSIZ VERGİLER(5) (%) DOLAYLI VERGİLER(6) (%) 

2004(*) 101.038.904.000 100 31.147.157.000 31 69.891.747.000 69 

2005(*) 119.250.807.000 100 36.589.582.000 31 82.661.225.000 69 

2005(**) 131.948.778.000 100 43.081.460.000 33 88.867.318.000 67 

2006(**) 151.271.701.000 100 47.334.572.000 31 103.937.129.000 69 

2007(**) 171.094.564.000 100 57.472.183.000 34 113.622.381.000 66 
(1) DOLAYSIZ VERGİLER; GELİRDEN ALINAN VERGİLER VE SERVETTEN ALINAN VERGİLER GRUPLARINI 
KAPSAMAKTADIR. 
(2) DOLAYLI VERGİLER; MAL VE HİZMETLERDEN ALINAN VERGİLER, DIŞ TİCARETTEN ALINAN VERGİLER 
GRUPLARI İLE KALDIRILAN VERGİLER ARTIKLARINI KAPSAMAKTADIR 
(3) EDV, NAV VE EMTV. DAHİL 
(4) DOLAYSIZ VERGİLER "GELİR VE KAZANÇ ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER" VE "MÜLKİYET ÜZERİNDEN 
ALINAN VERGİLER (Veraset ve İntikal Vergisi ile Motorlu Taşıtlar Vergisi)" GRUPLARINI KAPSAMAKTADIR. 
(5) DOLAYLI VERGİLER,"DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ" ,"ULUSLARARASI TİCARET VE 
MUAM.ALINAN VERGİLER'',''DAMGA VERGİSİ'',''HARÇLAR'' VE ''BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN DİĞER 
VERGİLER'' GRUPLARINI KAPSAMAKTADIR. 
(*) ÖNCEKİ YILLARLA AYNI BAZA GETİRMEK İÇİN, RAKAMLARA RED VE İADELER DAHİL EDİLMİŞTİR. 
(**) 2006 VE 2007 YILLARI BÜTÇE KANUNU´NDA MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI İLE RED VE İADELER DAHİL 
OLDUĞUNDAN, AYNI BAZA GETİRMEK İÇİN RAKAMLARA MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI İLE RED VE 
İADELER DAHİL EDİLMİŞTİR. 
Kaynak: Ali Çelikkaya, Fazıl Tekin,Vergi Denetimi, 2.Baskı, Ankara:Seçkin Yayın, 

2007, s.39 
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19B2.2.3. Beyannameli Mükelleflerin Toplam İçerisindeki Oranı  

           Vergilerin beyanname yolu ile ödeyen mükelleflerin ödedikleri verginin toplam 

vergi gelirleri içerisindeki oranı %1 ile %5 arasında değişmektedir. Maliye Bakanlığı, 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Başkanlığı'nın (APK) çıkardığı Maliye 

Dergisi'nde yer alan bir araştırmada da, ülkemizdeki beyan sistemini etkinliğini giderek 

kaybettiğini göstermektedir. Araştırmaya göre, 1992-2003 yılları arasında, beyanname 

veren vergi mükelleflerinin gelir vergisi içindeki payları giderek düşmüştür. 1992 

yılında yüzde 12,1 olan beyannameli vergi mükelleflerinin gelir vergisi içindeki payı, 

2003 yılında yüzde 6,4'e gerilemiş ve beyanname veren mükelleflerin ödediği 

vergilerin, toplam vergi gelirleri içindeki payı da yüzde 1,3'e inmiştir. F

47
F      

9B              2.3 Vergi Denetimi 
 

Mali denetim, devletin gelirlerinin toplanması, harcamalarının yapılması ve 

devlet mallarının kullanımının önceden belirlenmiş amaçlara ve mali kurallara uyulup 

uyulmadığının incelenmesidir.F

48
F Mali denetim kamu gelirlerinin, kamu giderlerinin ve 

kamu mallarının denetimini de içermektedir. Vergi denetimi de kamusal denetiminin bir 

parçasını oluşturmaktadır.F

49 

              Vergi denetimi vergi yasaları ile vergiye tabi tutulan yükümlü ve işlemlerin 

tam olarak kavranabilmesi ve vergi idaresi ile yükümlülerin mevcut vergi sisteminde 

yer alan ilke ve kurallara uygun davrandıklarının belirlenmesi amaçlarına yönelik olan 

ve yetkili kişiler tarafından yapılan işlemlerin tümüdür.F

50 

             Vergi denetimi, dönem içinde beyanname verilmeden önce veya beyanname 

verildikten sonra geçmişe yönelik olarak yapılabilir. Denetimin sistem üzerinde vergi 

kayıp ve kaçağını ortaya çıkarması, önleyici ve caydırıcı, mükellefleri eğitmesi, vergi 

                                                 
47 Radikal Gazetesi, Mükellef Beyan Etmiyor, 16.06.2005, http://www.memurlar.net(02.02.2009) 
48 Figen Altuğ, Mali Denetim, Bursa: Uludağ Ün Basımevi, 1995, s.8 
49 Çelikkaya, Tekin, a.g.e., s.42 
50 Ömer Arpacı Altar, “Vergi Denetiminde Standart”, E-Yaklaşım Dergisi, Ekim 2005, Sayı:27, 
www.yaklasım.com.tr(22.05.2008) 
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bilincinin yerleştirilmesi, vergide adalet ve eşitlik ilkelerinin yerleştirilmesi gibi etkileri  

bulunmaktadır.F

51
F  

             Vergi denetimi Vergi Usul Kanunda ise; mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili 

olayları, kayıtları ve mevzuatı araştırmaya ve tespit etmeye yönelik ‘yoklama’ ve 

ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunun araştırılması, tespit edilmesi ve 

sağlanmasına yönelik ‘vergi incelemesi’ adı altında düzenlemiştir.F

52 

              Vergi denetiminde kullanılan belge denetimi, fiili envanter ve randıman 

incelemeleri gibi klasik usuller uygulanırken Vergi Usul Kanunu ile birlikte ekonomik 

delil esası uygulanmıştır.F

53 

20B  2.3.1. Vergi Denetiminin Amacı  
 
            Vergi denetiminin mali, ekonomik, sosyal ve hukuki amaçları vardır. 

             a) Mali Amaç: Kayba uğratılan vergiyi azaltır. Denetimler sayesinde vergisini 

yanlış beyan eden mükelleflerden alınan vergi ve cezalar devlet açısından ek gelir 

kaynağı oluşturur. Ayrıca yapılan etkili denetimler potansiyel vergi kaçırma eğilimlerini 

de azaltmaktadır.F

54 

              b)Ekonomik Amaç: Kayıt dışı ekonomi ile mücadele eder, enflasyonist etkileri 

ortadan kaldırır. 

  
c)Sosyal amaç: Vergi denetimi gelir dağılımında adaleti sağlar. F

55 

d)Hukuki amaç: Vergi kanunlarının uygulanmasını sağlar.F

56 

                                                 
51 Famil Şamiloğlu, “Etkin Bir Vergi Denetiminde Temel Finansal Tabloların Analizinin Önemi”, Mali 
Çözüm Dergisi, Sayı 56 
52 Gökay, a.g.e., s.82 
53 Sedat Özkanlı,“Çağdaş Vergi Denetimi ve Yeminli Mali Müşavirlik”,Vergi Dünyası Dergisi, Sayı:119 
(Temmuz 1991), s21 
54 Akdoğan, a.g.e, s.6-9 
55 İsmail Can,“Türkiye’de Vergi Denetimi Uygulaması ve Eleştirisi”, Maliye Dergisi, Sayı 53 (1981), 
s.67 
56 Orhan Berber, “Vergi Denetiminde Etkinlik ve İstanbul Örneği”,  İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalı, 2002, s.5-6 
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Diğer yandan da hukuk devleti olmanın bir gereği olarak kanunların 

vatandaşlara eşit uygulanması şarttır. 

21B  2.3.2. Vergi Denetiminin Özellikleri 
 

Vergi denetiminin en önemli özellikleri tarafsızlık, yaptırım ve kapsamlı 

olmasıdır. 

            a)Tarafsızlık: Vergi denetim elemanlarının denetim faaliyetlerinin 

yürütülmesinde tarafsız davranması ve vergiyi doğuran olayın gerçek durumunu ortaya 

çıkarmaları gerekmektedir.F

57 

             b)Yaptırım: Yapılan denetimler sonucunda zarara uğratılan vergi ceza 

uygulaması ile birlikte tahsil edilmektedir.F

58 

             c)Kapsamlı: İşlemlerin gerçeğe uygun olup olmadığı bütün yönleri ile 

denetlenir. Vergi denetimi hesap denetiminden çok daha kapsamlı olup işletmeninin 

dönem karını etkileyen tüm işlemlerin incelenmesidir. Vergi denetiminde yaşanılan 

ekonomik şartlar işletmecilik prensipleri, muhasebe ilkeleri ile ülkenin hukuki ve mali 

mevzuatına uygunluğu da aranmaktadır.F

59 

22B   2.3.3. Vergi Denetiminin Etkileri 
 
             Vergi denetimi, ekonomik açıdan kaynak kullanımında ve kaynak 

yaratılmasında etkinlik sağlar, işletmecilik açısından ise kayıt ve belge düzenini 

sağlanmasına ve böylece ekonominin kayda alınmasına yardımcı olur ve sosyal açıdan 

ise gelir dağılımında adaleti sağlar. Vergi denetiminin kaynakların optimal kullanımını 

sağlama fonksiyonu özellikle vergi yolu ile sağlanan teşviklerin kullanımında ortaya 

çıkar. Vergilerin zamanında ve gerçek miktarı ile tahsili özellikle yeterli kaynak 

sıkıntısı çeken az gelişmiş ülkelerde iç talebin kısılmasına neden olur ve bu sayede yeni 

yatırımlara kaynak sağlar. 

                                                 
57 İbrahim Aktan, “Türk Veri Yönetimi ve Reorganizasyonu”, 8.Türkiye Maliye Sempozyumu, 
III.Oturum, Maliye Sempozyumları/CD, vdcd/2003 
58 Ahmet Mıdık, Türk Vergi Sisteminde Vergi Denetim Uygulamaları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, 1995, s.19 
59 Aktan, a.g.e. 
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            Denetimin işletme personeli üzerinde bir dıştan tespit, yanlış giderme ve eğitim 

fonksiyonu olup işletme üst yönetimine karşı, yasalara, yönetmeliklere uygun 

davrandıkları, kendi faaliyetlerini saklamadan ve değiştirmeden sundukları konusunda 

bir güvence sağlar, onların hesap verebilme imkânlarını kolaylaştırır. Bu sayede 

işletmenin dışardan gözlenmesi sağlanmaktadır.F

60
F  

23B   2.3.4. Türkiye’de Vergi Denetimi 
 

Gelişmiş ülkelerdeki vergi denetim uygulamalarını incelediğimizde 

ülkemizdeki uygulama ile bazı farklılıklar olduğunu görebiliriz. Bu farklılıklardan biri 

vergi denetiminde uzmanlaşma olmamasıdır. Diğer ülkelerde denetim elemanları belli 

alanlarda uzmanlaşmakta ve buna bağlı olarak denetimin etkinliği artırılmaktadır. 

Türkiye’de ise vergi denetimi uygulamasında kurumsal olarak uzmanlaşma olmamış 

buna karşılık ferdi olarak denetim elemanları kendini yetiştirmiştir. Türkiye’deki 

uygulamanın diğer bir farklılığı da merkezi denetim birimlerinin yanında mahalli 

denetim birimlerinin de vergi denetimi görevinin olmasıdır.F

61 

Ülkemizde Vergi Usul Kanunu’nda devlet tarafından yapılan vergi denetimi, 

vergi incelemesi olarak tanımlanarak bununla ilgili hükümlere yer verilmiştir.  

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 

Yeminli Mali Müşavirlik Kanununu ile batı ülkelerine benzer serbest muhasebecilik, 

serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik müessesi ülkemize 

getirilmiştir.F

62
F Bu kanun ile kamu tarafından bugüne kadar yürütülen vergi denetimi 

artık kamu dışında ancak kamu otoriterleri tarafından kontrol edilen odalara bağlı kişi 

ve kuruluşlarca yapılması sağlanmıştır.  

 

                                                 
60 Ahmet Başpınar, “Türkiye’de Dünyada Denetim Standartlarının Oluşmasına Genel Bir Bakış”, Maliye 
Dergisi(Mart-Nisan 2005), s.38 
61Ahmet Köprübaşı, “Türkiye’de Vergi Kayıp ve Kaçakçılığının Önlenmesinde Muhasebe Denetimi ve 
Vergi Uygulamalarının Etkinliği”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim 
Dalı Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2000, s.232 
62 Mehmet Korkusuz, “Son Operasyonlar ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleği”, E-Yaklaşım Dergisi, 
Sayı:10 (2000), www.yaklaşım.com.tr(22.05.2008) 
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24B  2.3.5. Vergi İncelemesi 
 

Vergi denetimi kavramına, Vergi Usul Kanunu’nda vergi incelemesi olarak yer 

verilerek bununla ilgili hükümler doğrultusunda vergi incelemesi yapılmaktadır. Vergi 

incelemesinin öteki denetim türlerinden ayıran en önemli özelliği ise mükellef nezdinde 

yapılan derinlemesine bir araştırma faaliyeti olmasıdır.F

63
F Bu yüzden vergi 

incelemesinde sadece defter ve belgelerden değil,  VUK’ un delil serbestliğine ilişkin 

hükümleri kapsamında her türlü delilden yararlanmak mümkündür.F

64 

Vergi incelemesi mükellefin ödediği verginin defter, hesap, kayıt ve belgeler 

ile gerekli olduğu takdirde yapılacak muhasebe dışı envanter ve araştırmalardan elde 

edilecek bulgularla uygunluğu incelenerek doğruluğunun saptanması ve sağlanmasıdır. 

Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi vergi incelemesinin biri defter kayıt ve belgeler 

üzerinde yapılan revizyon, diğeri ise defter ve belgelere bağlı olmayan araştırma olarak 

ikiye ayrılır.F

65 

25B   2.3.5.1 Vergi İncelemesinin Amacı 
 

Vergi Usul Kanunu'nun 134. maddesinde, vergi incelemesinin maksadının, 

ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak olduğu 

belirtilmiştir. Buna göre vergi incelemesi, mükellefin ödediği verginin defter, hesap, 

kayıt ve belgeler ile gerekli olduğunda yapılacak envanter ve araştırmalardan elde 

edilecek bulguların uygunluğunun incelenmesi ve doğruluğunun saptanmasıdır. Bu 

hüküm bize vergi incelemesinin vergi kayıp ve kaçağını ortaya çıkarmasının yanında 

önleyici fonksiyonunun da olduğunu göstermektedir. Vergi incelemelerinin temelinde 

Devletin vergi alacağının tespiti prensibi yer almaktadır.F

66 

 

 

                                                 
63 Yusuf  Karakoç, “Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Vergi Delil Sistemi”, İzmir: Vedat Kitapçılık, 
1994, s.164 
64 Çelikkaya, Tekin, a.g.e, s.141 
65 Maliye Hesap Uzmanları Derneği, a.g.e., s.48 
66 Mevlüt Özer, Tek Düzen Muhasebe Sistemi Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 3568 sayılı Kanun 
Kapsamında Denetim 1, 1.Baskı, Ankara :Özkan  Matbacılık, 1997, s.27 
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26B   2.3.5.2. Vergi İncelemesine Yetkili Kişiler  
 

Vergi Usul Kanunu'nun 135.maddesine göre vergi incelemesi; hesap 

uzmanları, hesap uzman yardımcıları, ilin en büyük mal memuru, vergi denetmenleri ve 

vergi denetmen yardımcıları veya vergi dairesi müdürleri ile maliye müfettiş ve 

yardımcıları ile gelirler kontrolörler ve yardımcıları ile Gelirler Genel Müdürlüğü’nün 

merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrolarında görev yapanlar tarafından 

gerçekleştirilir.  

Maliye müfettişleri ve hesap uzmanları ile gelirler kontrolörleri ve vergi 

denetmenleri ile vergi dairesi müdürlerince yapılan vergi incelemeleriyle diğer 

denetimlere ilişkin sonuçlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 
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Tablo 5 

 2001-2007 Yılları Arasında Denetim Birimleri Vergi İncelemeleri 

Denetim Birimleri 
   
Yılı İnceleme Sayısı İncelenen Matrah (YTL) Bulunan Matrah     Farkı   

Teftiş Kurulu Birliği 2007 208 657.770.993 132.557.590

Gelirler Kontrolörleri 2007 3.467 4.173.400.835 12.463.608.975

Hesap Uzmanları 2007 3.133 23.687.190.962 11.876.653.673

Vergi Denetmenleri 2007 73.283 33.317.190.047 5.356.979.718

Vergi Dairesi Müdürleri  2007 55.756 1.573.520.598 621.180.194

Toplam   135.847 63.409.073.436 30.450.980.150

Gelirler Kontrolörleri 2006 3.414 19.747.548.207 37.200.280.933

Maliye Müfettişleri 2006 90 33.578.690 41.712.434

Hesap Uzmanları 2006 5.265 12.367.971.680 5.753.270.900

Vergi Denetmenleri 2006 67.282 13.635.736.589 4.212.648.670

Vergi Dairesi Müdürleri  2006 34.391 1.011.803.514 211.570.475

Toplam   110.442 46.796.638.680 47.419.483.412

Gelirler Kontrolörleri 2005                                           3.943 9.748.973.841 30.233.862.613

Maliye Müfettişleri 2005 47 3.630.946 4.640.211

Hesap Uzmanları 2005 3.078 8.513.856.830 5.592.837.186

Vergi Denetmenleri 2005 50.700 13.557.005.952 2.724.562.900

Vergi Dairesi Müdürleri  2005 46.810 724.999.648 149.451.255

Toplam   104.578 32.548.467.217 38.715.354.165

Gelirler Kontrolörleri 2004 2.251 3.360.258.119 5.713.052.507

Maliye Müfettişleri  2004 219 19.154.936 15.350.867

Hesap Uzmanları 2004 2.494 6.139.712.986 8.999.706.865

Vergi Denetmenleri 2004 50.292 11.198.767.276 2.836.615.496

Vergi Dairesi Müdürleri  2004 98.625 1.406.159.430 1.148.190.885

Toplam   153.881 22.124.052.747 18.712.916.620

Gelirler Kontrolörleri 2003 2.682 10.955.223.073 5.212.493.300

Maliye Müfettişleri 2003 1.917 347.946.563 117.195.151

Hesap Uzmanları 2003 1.241 4.518.510.330 9.649.903.504

Vergi Denetmenleri 2003 47.886 8.699.782.793 3.309.729.644

Vergi Dairesi Müdürleri 2003 14.525 1.041.732.512 545.655.543

Toplam   68.251 25.563.195.271 18.834.977.142

Gelirler Kontrolörleri 2002 3.078 6.806.929.429 3.605.275.778

Maliye Müfettişleri 2002 3.109 106.857.163 88.630.031

Hesap Uzmanları 2002 1.709 1.256.001.304 2.178.525.931

Vergi Denetmenleri 2002 56.864 5.216.011.211 1.803.750.356

Vergi Dairesi Müdürleri 2002 48.484 477.592.948 295.148.552

Toplam   113.244 13.863.392.055 7.971.330.648

Gelirler Kontrolörleri 2001 2.594 275.498.146 550.108.491

Maliye Müfettişleri 2001 171 20.199.426 4.712.672

Hesap Uzmanları 2001 2.559 3.858.514.397 11.787.795.735

Vergi Denetmenleri 2001 46.013 2.288.863.774 958.446.579

Vergi Dairesi Müdürleri  2001 16.949 846.546.767 177.254.201
Toplam   68.286 7.289.622.510 13.478.317.678
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 Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı Faaliyet Raporu, 
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/yayinlar/2007_Faaliyet_Raporu.pdf 
(Erişim 03.03.2009) 

01.01.2007-31.12.2007 tarihleri arasında denetim elemanları tarafından yapılan 

vergi incelemeleri sonucunda; 135.847 mükellef incelenmiş, 63.409.073.436 YTL 

matrah üzerinden, 30.450.980.150 YTL matrah farkı bulunmuştur. Çıkan matrah farkı 

denetimin ne kadar gerekli olduğunu göstermektedir.F

67 

Tablo 6 

 Vergi Türleri İtibariyle 2007 Yılı İnceleme Sonuçları 

VERGİ TÜRÜ  İNCELEME SAYISI İNCELENEN MATRAH (YTL)  BULUNAN MATRAH FARKI (YTL) 

Gelir Vergisi  20.729 1.990.551.254,00 1.642.546.859,00 

Kurumlar Vergisi 13.253 12.567.300.708,00 9.134.947.875,00 

Katma Değer Vergisi 36.374 43.775.998.548,00 5.361.443.912,00 

Bank.Sig.Mua.Ver 1.216 1.626.236.951,00 2.981.235.089,00 

Veraset ve İnt. Ver. 80 45.545.106,00 10.743.049,00 

Damga Ver. 1.593 1.254.078.512,00 3.446.345.351,00 

Kat.Değ.Ver.İadesi 1.722 470.825.862,00 1.047.493.542,00 

Geçici Vergi 12.951 532.697.099,00 2.400.181.880,00 

Diğerleri  47.929 1.145.839.396,00 4.426.042.593,00 

TOPLAM 135.847 63.409.073.436,00 30.450.980.150,00 

 

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı Faaliyet Raporu, 
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/yayinlar/2007_Faaliyet_Raporu.pdf 
(Erişim 03.03.2009) 

               -Maliye Bakanlığının vergi denetiminde görev verdiği en önemli birim Hesap 

Uzmanları Kuruludur. Kuruluş Kanunu'nda temel kuruluş amacı vergi denetimi olarak 

belirlenmiştir. Hesap Uzmanları Kurulu, vergi kanunları uyarınca mükelleflerin 

hesaplarını incelemek ve Maliye Bakanı tarafından istenilen etüt ve araştırmaları 

yapmakla görevli ve yetkilidir. Kurul, vergi inceleme görevini yerine getirirken Maliye 

Bakanlığı bünyesinde bulunan farklı denetim birimleri ile koordineli çalışmakta olup, 

                                                 
67 Gelir İdaresi Başkanlığı Faaliyet Raporu, 
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/yayinlar/2007_Faaliyet_Raporu.pdf,s.81 (Erişim 
03.03.2009) 
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Bakanlık içindeki konumu gereği hem ekonomik ve mali sektörü tam olarak kavramak 

hem de denetimde etkinliği sağlamak için incelemelerini büyük ölçekli mükelleflerde 

yoğunlaştırmaktadır. Genellikle özel bilgi ve uzmanlık gerektiren büyük mali, ticari ve 

sinayi müesseselere ilişkin incelemelerde görev alırlar.F

68 

            Hesap Uzmanları Kurulu’nun 2003 ve 2007 yılları arasındaki beş yıllık 

dönemde gerçekleştirdiği vergi incelemelerinde hesaplanan matrah farkı yüzdeleri 

aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Tablo 7 

 Beş Yıllık Vergi İnceleme Sonuçları Tablosu 
RAPOR 
SAYISI             

YILLAR Kabul Eleştiri Toplam İNCELENEN MATRAH BULUNAN MATRAH FARKI (%) 

2003 25 1.216 1.241 4.518.510.334,00 9.649.903.506,00 214 

2004 34 2.460 2.494 6.139.712.991,00 8.999.395.600,00 147 

2005 27 3.051 3.078 8.513.856.830,00 5.592.837.186,00 66 

2006 24 5.241 5.265 12.367.971.680,00 5.753.270.900,00 47 

2007 40 3.093 3.133 23.687.190.962,00 11.876.653.673,00 50 

Toplam        55.227.242.797,00 41.872.060.865,00 76 

Kaynak: Hesap Uzmanları Kurulu Faaliyet Raporu, http://www.hud.org.tr/ (Erişim 
30.05.2008) 

          Tablo 7’de görüldüğü gibi, beş yıllık hesap uzmanları tarafından yapılan vergi 

incelemelerinde toplam 55.227.242.797 YTL tutarında matrah incelenmiş ve bu 

incelemeler neticesinde incelenen matrahın % 76’sı oranında matrah farkı tespit 

edilmiştir. Bu tutarlara incelemeler sonucu bulunan vergi farkları dahil değildir. Ayrıca 

hesap uzmanlarının etkin denetimi kadar caydırıcı, önleyici fonksiyonları da 

önemlidir.F

69 

 

            Daha önceki yıllarda incelenecek beyannamelerin seçimi, hesap uzmanları 

tarafından vergi dairesinde yer alan mükellef dosyalarının taranması yolu yapılırken, 

incelenen mükelleflerin seçimi ilk olarak 2004 yılında ARGE-RAM Birimi tarafından 

risk analizlerine dayanan gerçekçi ve bilimsel yöntemler kullanılarak 
                                                 
68 Serdar Koyutürk, “Çağdaş Vergi Denetimine Hesap Uzmanları Kurulunun Katkısı”, Vergi Dünyası 
Dergisi, Sayı:117 (Mayıs 1991) , s.21  
69 Oğuz Tezmen, “63.Yılında Hesap Uzmanları,Vergi Dünyası Dergisi”, Maliye Hesap Uzmanları 
Derneği Kurulu, Sayı 322 (Haziran 2008), s.20 
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gerçekleştirilmiştir ve 2007 yılında da önceki yıl belirlenen mükelleflere ilişkin veriler 

incelenmiştir. Böylece önceki yıllarda beyanname seçimi için harcanan işgücü, 2007 

yılında ağırlıklı olarak incelemelere harcanmıştır.F

70 

 

            - Maliye Bakanlığı teşkilatının teftişini yürüten, kamu harcamaları denetimi 

yapan maliye müfettişleri ile Gelir İdaresi teftişini gerçekleştiren gelirler kontrolörleri 

de vergi inceleme yetkisine sahiptir.  

-Türkiye'nin en eski denetim kurulu 1879 yılında kurulan Maliye Teftiş 

Kuruludur. Maliye müfettişleri ve hesap uzmanları doğrudan Maliye Bakanlığı'na 

bağlıdır. Maliye Teftiş Kurulu Bakanın emri veya onayı üzerine, Bakan adına aşağıdaki 

görevleri yerine getirmektedir.  

a) Genel ve özel bütçeli dairelerle fonlar, döner sermayeli kuruluşlar, kuruluş 

ve statüsü ne olursa olsun sermayesinin en az yarısı Devlete ait olan kuruluşlar ve bu 

daire ve kuruluşların birlikte veya ayrı ayrı sermayelerinin en az yarısına iştiraki olan 

kuruluşları teftiş etmek,  

  b) İmtiyazlı şirketlerle sermayesinde (a) bendinde yer alan kuruluşların iştiraki 

bulunan kuruluşları, yetkili makamların isteği ve Maliye Bakanının izni ile teftiş etmek,  

c) Dernek, vakıf ve sendikaları mali yönden teftiş etmek,  

  d) Çeşitli kanun, tüzük, yönetmelik ve kararların Maliye Bakanı’na ve Maliye 

Müfettişlerine tanıdığı teftiş ve inceleme yetkilerini kullanmak, (a) bendinde sayılan 

daire, kuruluş, fon ve ortaklıklar hakkında kendi kanunlarında özel denetim hükümleri 

öngörülmüş olması, Maliye Müfettişlerinin teftiş ve inceleme yetkilerini kısıtlamaz.F

71 

             Aşağıdaki tabloda 2003 ile 2007 tarihleri arasındaki dönemde maliye 

müfettişleri ve maliye müfettiş yardımcıları tarafından yazılan raporların türlerine göre 

dağılımı yer almaktadır. 

                                                 
70 Maliye Bakanlığı, Hesap Uzmanları Kurulu 2007 Yılı Faaliyet Raporu, Mart 2008, Ankara, 
http://www.huk.gov.tr/HUK%202007%20FAALİYET%20RAPORU.pdf(30.05.3008) 
71 Maliye Teftiş Kurulu, Faaliyet Raporu, http://www.mtk.gov.tr/detail.aspx?cid=18(30.05.2008) 
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Tablo 8 

 Rapor Türleri ve Yıllar İtibariyle Rapor Sayıları 

 
Rapor Türleri/Yıllar  2003 2004 2005 2006 2007 

Cevaplı Rapor  180 106 73 20 49 

Vergi İnceleme R.  1994 226 47 90 208 

Basit Rapor  212 194 177 138 185 

Ön İnceleme Raporu  12 8 4 2 4 

Genel Kuruluş Raporu  47 13 10 9 28 

Genel Durum Raporu  29 12 7 8 1 

Vergi Suçu Raporu  29 9 7 9 7 

Toplam  2503 568 325 284 482 

Kaynak: Maliye Teftiş Kurulu Faaliyet Raporu, http://www.mtk.gov.tr (Erişim 
30.05.2008) 

         Gelir İdaresi Başkanlığının merkezi denetim elemanları olan gelirler kontrolörleri 

vergi inceleme görevinin yanı sıra Gelir İdaresinin her türlü faaliyet ve işlemlerine 

ilişkin teftiş, inceleme ve soruşturma işleri ile çeşitli mevzuatlar ile kendilerine verilen 

görevleri de yerine getirirler.F

72 

 

          Gelirler kontrolörleri tarafından 2006 yılı içerisinde 3.414 adet vergi inceleme 

raporu düzenlenmiştir. İncelemeler sonucunda 19.747.548.207 YTL matrah toplamı 

üzerinden, 37.200.280.933 YTL matrah farkı bulunmuştur.F

73
F Gelirler kontrolörleri 

tarafından 2006 yılında yapılan vergi incelemelerinin sonuçları aşağıdaki gibidir;  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
72 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Gelir İdaresi Faaliyet Raporu 2006, Nisan 2007, 
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/yayinlar/2006_Faaliyet_Raporu.pdf 
73 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Gelir İdaresi Faaliyet Raporu 2006, Nisan 2007, 
Hhttp://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/yayinlar/2006_Faaliyet_Raporu.pdfH, s.97 
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Tablo 9 

 2006 Yılı Vergi İnceleme Sonuçları Tablosu 

 

Düzenlenen Rapor 
Sayısı İncelenen Matrah Bulunan Matrah Farkı Tarhı İstenen Vergi 

Kesilmesi İstenen 
Ceza 

3.414 19.747.548.207,47 37.200.280.933,62 1.635.157.986,91 1.339.453.942,50 

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı Faaliyet Raporu, 
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/CVI3.htm (Erişim 30.05.2008) 

             2006 yılı içerisinde Gelirler Kontrolörleri tarafından tamamlanan vergi 

incelemelerinin vergi türleri itibarıyla sonuçları aşağıdaki gibidir; 

 

Tablo 10 

2006 Yılı Vergi İncelemelerinin Vergi Türleri İtibari ile 

 

Vergi Türü İncelenen Matrah Bulunan Matrah Farkı Tarhı İstenen Vergi Kesilmesi İstenen Ceza 

Yıllık Gelir Ver. 36.155.769,52 834.488.383,38 82.374.342,36 79.224.824,40 

Kurumlar 
Vergisi 381.244.134,10 877.826.391,52 238.379.077,28 338.061.967,27 

K.D.V. 1.746.829.449,93 507.541.737,23 58.810.446,25 122.999.785,15 

K.D.V. İADESİ 1.766.643.728,13 788.979.345,25 975.026.837,37 424.549.708,12 

B.S.M.V. 15.560.775.669,87 32.006.882.814,09 39.891.625,11 40.013.424,12 

Geçici Vergi 149.180.602,17 1.512.781.983,35 192.557.625,76 261.605.146,23 

Fon Payı 10.144.455,44 122.091.538,31 13.789.669,34 15.244.575,36 

Damga 
Vergisi 854.251,02 445.684.369,86 2.387.254,11 3.449.772,83 

Veraset ve 
İnt. Ver. 100.000,00 1.301.263,41     

Diğer 95.620.147,29 102.703.107,22 31.941.109,33 54.304.739,02 

Toplam 19.747.548.207,47 37.200.280.933,62 1.635.157.986,91 1.339.453.942,50 

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı Faaliyet Raporu, http://www.gib.gov.tr (Erişim 
30.05.2008) 

             Gelirler Kontrolörleri tarafından beş yıla ilişkin vergi inceleme raporları ve 

tespit edilen matrah farklarının yıllar itibarıyla değişimi aşağıdaki tabloda yer 

almaktadır. 
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Tablo 11 

 2002 ve 2006 yılları Arası Vergi İnceleme Rapor Sayısı ve Tespit Edilen 

Matrah Farkları 

 

YILLAR RAPOR SAYISI Tespit Edilen Matrah Farkları 

2002 1911 3.600.642 

2003 2268 5.341.268 

2004 2898 5.713.622 

2005 3141 30.233.863 

2006 3414 37.200.280 

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı Faaliyet Raporu, http://www.gib.gov.tr/ (Erişim 

30.05.2008) 

Önceki bölümlerde de açıklandığı gibi vergi inceleme elemanları Bakan, 

Gelirler Genel Müdürlüğü ve defterdar adına Maliye Bakanlığı bünyesinde vergi 

incelemesini yürütmektedirler. Vergi inceleme elemanları 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanuna tabi olup ücretlerini devletten almaktadır. Dolayısıyla devlet otoritesi daima 

vergi inceleme elemanının arkasındadır.F

74 

27B                2.3.5.3. Vergi İnceleme Elemanlarının Yetkileri  
 

 - Yoklama yapma ve isteme: Yoklama VUK’nun 127. ve 133. maddeleri 

arasında düzenlenmiştir. Bu maddeye göre yoklamadan maksat mükellefleri 

mükellefiyetle ilgili maddi olayları, kayıtları ve mevzuları araştırıp tespit etmektir. 

Vergi inceleme elemanlarının yoklama yapmaya yetkili oldukları VUK'nun 128 

maddesinde belirtilmiştir. Vergi inceleme elemanları gerekli gördükleri takdirde 

inceledikleri mükellef ile ilgili olarak vergi dairesine yoklama yaptırabilmektedirler. 

- Arama yapma: Arama VUK’nun 142. ve 147. maddeleri arasında 

düzenlenmiştir. VUK’nun 142. maddesinde ihbar ve yapılan incelemeler dolayısıyla bir 

mükellefin vergi kaçırdığına delalet eden emareler bulunursa bu mükellef ve 

kaçakçılıkla ilgisi görülen diğer şahıslar nezdinde ve bunların üzerinde arama 

yapılabilir. Yani arama vergi incelemesine yetkili kişiler tarafından yapılmaktadır. 
                                                 
74 Mehmet Şafak, Aktif Akarca,“Vergi Denetimi Etkinliği ve Denetim Birimlerinin Yeniden 
Yapılandırılması”, 24 Ocak 2008,  http://www.ozdogrular.com(23.04.2008) 
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             - Bilgi isteme: VUK’nun 148. ile 151.maddesinde düzenlenmiştir. VUK’nun 

148.maddesinde kamu idare ve müessesleri, mükellefler ve mükellefler ile 

muamelelerde bulunan diğer gerçek kişiler Maliye Bakanlığı’nın veya vergi incelemesi 

yapmaya yetkili olanların isteyecekleri bilgileri vermeye mecburdurlar. Ayrıca 

VUK’nun 151. maddesinde kendilerinden belge istenen gerçek ve tüzel kişiler özel 

kanunlarda yazılı mahremiyet hükümlerini ileri sürerek bilgi vermekten imtina 

edemezler VUK’nun 355. maddesine göre bilgi vermekten çekinenler adına ceza 

uygulanmaktadır. 

  - Mükellef ve mükellef ile ilgili vergi dairesi sicil dosyalarını inceleme: 

Bilindiği üzere her mükellefin vergi ve mükellefiyet ile ilgili kayıtları vergi dairelerinde 

bulunan sicil dosyaları üzerinden takip edilmektedir. Söz konusu dosyalar vergi 

inceleme elemanları tarafından zimmet karşılığı alınıp incelenebilmektedir. 

  - İstihbarat arşivinden yararlanma: Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı 

bünyesinde mükellefleri takip edebilmek amacı ile bir istihbarat arşivi kurulmuştur. Söz 

konusu arşivden vergi inceleme elemanları faydalanmaktadır. 

   - Defter ve belgelerin ibrazını isteme: Mükellefin vergi inceleme elemanın 

tarafından VUK'nun 256. maddesi uyarınca ibrazı istenilen defter ve belgeleri 15 gün 

içinde vergi inceleme elemanına ibraz etmemesi halinde mükellef hakkında yine VUK 

359/2 maddesi uyarınca altı aydan üç yıla kadar hapis cezası hüküm olur.F

75 

28B  2.3.5.4. İncelemeye Tabi Olanlar 
 

Vergi Usul Kanununda veya diğer kanunlara göre defter ve hesap tutmak, 

evrak ve vesikaları muhafaza ve ibraz etmek mecburiyetinde olan gerçek ve tüzel kişiler 

vergi incelemelerine tabi oldukları Vergi Usul Kanunun 137.maddesinde belirtilmiştir.F

76 

Vergi incelemesinde amaç vergi beyanının doğruluğunu sağlamak olduğundan, 

çok beyanname seçmektense incelenecek beyannamelerin iyi seçilmesi önemlidir. 

                                                 
75  Erkan Yetkiner, “Türkiye’de Vergi Denetimi Elemanlarının Yetki ve Sorumlulukları”, Vergi Dünyası 
Dergisi  (Şubat 2002), Sayı 246, s.64-65 
76  İsmail Elagöz, “Vergilendirmede Muhasebeye Duyulan İhtiyaç ve Vergi Denetiminde Muhasebenin 
Etkinliği “, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe ve Finansman Dalı 
Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale, 1998, s.107-108 
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Beyannameler seçilirken şu unsurlara dikkat edilmektedir; incelenecek sayıda 

beyannameler, yüksek miktarda vergi kaybına yol açıldığı izlenimini veren 

beyannameler, incelemelerin bölgesel olarak dengeli dağılımı sağlayacak şekilde 

beyannameler seçilmeli, mükellef dosyalarının tamamını ile mükellefler nezdinde 

yapılan yoklamaları gelen ihbarları ve mükelleflerin dahil olduğu sektörle ilgili mali ve 

ekonomik değerlendirmeleri de göz önüne alarak seçmek gerekmektedir.F

77 

29B   2.3.5.5. İncelemenin Yapılacağı Yer 
 
             Vergi Usul Kanunu’nda incelemenin yapılacağı yer başlığını taşıyan 

139.maddede, vergi incelemesi esas olarak inceleme yapılacak mükellefin işyerinde 

olmasına rağmen bu kuralın istisnaları vardır. Bunlar mükellefin işyerinin inceleme 

yapmak için uygun olmaması, işin terk edilmiş olması ve mükellef tarafından 

incelemenin işyeri dışında yapılmasının istenmesidir.F

78
F  

30B   2.3.5.6. İnceleme Zamanı 
 

VUK’nun incelemenin zamanını düzenleyen 138. maddede vergi incelemesinin 

ne zaman yapılacağının önceden haber verilmesi mecburi değildir. İnceleme, neticesi 

alınmamış hesap dönemi de dahil olmak üzere, tarh zamanaşımı süresi sonuna kadar her 

zaman yapılabilir.F

79 

Vergi Usul Kanunu’nun 114. maddesi uyarınca; vergi alacağının doğduğu 

takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ 

edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar.  

31B  2.3.5.7. İncelemeye Yetkili Olanların Uyması Gereken Kurallar 
 

VUK’nun 136. maddesi uyarınca yanlarında memuriyet sıfatlarını ve inceleme 

yetkisini gösteren fotoğraflı resmi bir belge bulundururlar ve gittikleri yerde işe 

                                                 
77 Maliye Gümrük Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu, “1990 yılına Girerken 
Türkiye’de Denetimin Etkinlik ve Verimliliği Sempozyumu”, Ankara, Şubat 1990 
78 Kerim Bilici, “Defter ve Belge İbrazı Kapsamında Vergi İncelemesi Yapılacağı Yerin Tayini”, Vergi 
Sorunları Dergisi (Ağustos 2004), s.84-92 
79 Hasan Aykin, “Vergi İncelemesi 2”, Maliye ve Sigorta Yorumları, Sayı:328 (15 Eylül 2000), s.50 
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başlamadan önce bu belgeyi gösterirler. İnceleme elemanlarının uyması gereken 

hususlar vardır. Bunlar VUK’nun 140. maddesinde şu şekilde sıralanmıştır; 

 İncelemeye tabi olana bunun mevzunu işe başlamadan önce açıkça izah 

ederler. 

 Nezdinde inceleme yapılanın izni olmadıkça resmi çalışma saatleri 

dışında inceleme yapamazlar veya buna devam edemezler. 

 İnceleme bitince bunun yapıldığını gösteren bir vesika nezdinde inceleme 

yapılana verilir. 

32B   2.3.5.8. İncelemeye Tabi Olanların Uyması Gereken Kurallar 
 

Mükellefler öncellikle VUK’nun 220. ve 226.maddeleri uyarınca tasdik 

ettirdikleri defterleri, VUK 171. ve 219. maddelerinde yer alan hususlar doğrultusunda 

tutmakla ve tutukları bu defterlerde yer alan hususları VUK 227. ve devam eden 

maddelerinde tanımlanan belgeler ile belgelendirmek mecburiyetindedirler. Defter 

tutmak mecburiyetinde olan mükellefler tuttukları defterleri ve bunlara ilişkin belgeleri, 

ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlamak üzere beş yıl süre ile 

saklamak ve istenildiğinde ibraz etmek yükümlülükleri vardır. Bunun yanında inceleme 

esnasında mükelleflerin yükümlülükleri de olmaktadır; incelemeye yetkili memura 

müessesenin durumuna göre, çalışma yeri göstermek ve resmi çalışma saatlerinde 

memurun müessesede çalışmasını sağlamak, inceleme ile ilgili her türlü izahatı vermek 

(Bu mecburiyet hem iş sahibine, hem de işletmede çalışan memurlara şamildir), 

incelemeye yetkili memurun, lüzumunda iş yerinin her tarafını gezip görmesini sağlamak, 

işletmede Vergi Usul Kanunu’nun 134. madde gereğince envanter yapılması halinde araç, 

gereç ve personeliyle bu işlemlerin intacına gerekli yardım ve kolaylığı göstermek. Söz 

konusu yardımda bulunmayanlar hakkında Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355. 

maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilir.F

80 

             VUK’nun 148. maddesi uyarınca kamu idare ve müesseseleri, mükellefler veya 

mükellefler ile muamelede bulunana diğer gerçek ve tüzel kişiler Maliye Bakanlığının 

veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların isteyecekleri bilgileri vermeye mecbur 

                                                 
80  Altar, a.g.e., 
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tutulmuşlardır. Yetkililer, gereksinim duydukları bilgileri yazılı veya sözlü olarak 

isteyebilirler. Ayrıca VUK’nun 148. maddesinde bilgi istenmek üzere ilgililer vergi 

dairesine zorla getirilmeyecekleri gibi, memleket dışı ayrıcalıklardan yararlanan yabancı 

devlet memurlarını bilgi vermek mecburiyetine tabi tutulamazlar. 

Diğer yandan VUK’nun 149. maddesi uyarınca kamu idare müesseseleri ile 

gerçek ve tüzel kişiler vergilendirmeye ilişkin olaylar ile ilgili Maliye Bakanlığı ve 

vergi dairesince kendilerinden yazı ile istenecek bilgileri fasılalar ile ve devamlı olarak 

yazı ile vermeye mecbur tutulmuşlardır.F

81 

33B  2.3.5.9.  İnceleme Tutanakları  
 

VUK’nun 141. maddesine göre inceleme elemanı inceleme esnasında gerekli 

gördüğü hallerde vergilendirme ilgili olayları ve hesap durumlarını tutanaklar ile tespit 

edebilmektedir. İlgililerin bilgileri ile tutanak düzenlenir ve bu tutanağın nüshası 

mükellefe ve nezdinde inceleme yapılan kimseye bırakılması mecburidir. 

            Vergi incelemelerinin hukuki bir sonuç ifade edebilmesi için inceleme 

tutanakları ile raporlanması gereklidir.F

82
F İnceleme sonuçlanırken yazılı hale getirip bir 

ispat aracına dönüştürülmesi yani inceleme tutanaklarına bağlanması, ihtilaf halinde 

inceleme sonuçlarının doğruluğunu kanıtlamak açısından önemlidir. 

34B 2.3.6. İşletmelerde Vergi Denetimi 
 
             Vergi denetimi işletme ile ilgili olup işletme organizasyonu, teknolojisi ve 

muhasebesi üzerinde çalışarak işletme ile ilgili olayların ve bunların sonuçlarının 

önceden belirlenmiş ilke ve kurallara uygun olarak kaydedilmesini sağlar ve geçmişteki 

işletme faaliyetlerinin muhasebe kayıtlarına hatasız, hilesiz ve kanuni ölçülere uygun 

olarak aktarılıp aktarılmadığını araştırır. Vergi denetimi amaçlarına uygun olarak üçe 

ayrılmaktadır.F

83 

 

                                                 
81 Ömer Arpacı Altar, “Vergi Denetimi Vergi İncelemesini de İçeren Geniş Kapsamlı Bir Tanımdır”,E-
yaklaşım Dergisi, Sayı:13 (Ağustos 2004), www.yaklaşım.com.tr(22.05.2008) 
82 Hasan Aykın, “Vergi İncelemesi 4”, Maliye ve Sigorta Yorumları, Sayı:331 (1Kasım2004), s.64 
83 Ömer Duman, Muhasebe Denetimi ve Raporlama, 2.Baskı, Ankara: Tesmer Yayınları, 2008, s.147 
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a) Hata denetimi;F

84 

Vergi denetimi unutkanlık, dikkatsizlik veya bilgisizlik yüzünden muhasebe ile 

ilgili işlem, kayıt ve hesaplarda yapılan yanlışlıkları tespit etmeyi ve tespit edilen 

hataların düzeltilmesini sağlar. 

Muhasebe hataları unutkanlık ve dikkatsizlik yüzünden muhasebe ile ilgili 

işlem, kayıt ve hesaplarda yapılan yanlışlıklardır. Muhasebe hatası kasıt unsuru içermez. 

Günümüzde muhasebenin bilgisayar ortamında tutulması ile bazı muhasebe hataları 

azalmış ve bazı muhasebe hatalarının da tamamen ortadan kalkmasını sağlamıştır.F

85 

b) Hile denetimi;F

86 

Vergi denetimi muhasebe hilelerini tespit etmeyi ve bunların sonuçlarının 

ortadan kaldırılmasını sağlar. Belli bir amaçla işletmenin işlem kayıt ve belgelerinin 

bilerek değiştirilmesi muhasebe hilesidir. Muhasebe hatalarında kasıt unsuru 

bulunmamasına rağmen muhasebe hileleri bilinçli olarak yapılmaktadır. 

Muhasebe hilelerine zimmetlerin gizlenmesi, ortakların birbirini yanıltmak 

istemesi, daha az kar dağıtma, yolsuzlukların gizlenmesi, hak edilmeyen teşviklerden 

yararlanmak isteme, vergi kaçırma düşüncesi gibi amaçlar için başvurulmaktadır. 

Muhasebe hataları kayıtlar üzerinde yapılırken muhasebe hileleri ağırlıklı 

olarak belgeler üzerinde yapılmaktadır. Hilenin belgeler üzerinde ve bilinçli olarak 

yapılması nedeniyle muhasebe sistemi içinde kendiliğinden ortaya çıkarılamaz, çünkü 

bilerek yapıldığından tespit edilip ortaya çıkartılması oldukça zordur. Denetim elemanın 

görevi bu tür hileleri ortaya çıkarmaktır.  

 

 

                                                 
84 Duman, a.g.e., s.146 
85 Ayşegül Büyüklü, “Vergisel Denetimde Muhasebe Fonksiyonu”,Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe ve Finansman Bilimdalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2005, 
s.78-79 
86 Duman, a.g.e., s. 151 
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            c)  Kanuni Ölçülere Uygunluk Denetimi;F

87 

             Vergi yasalarında objektifliği ve mükellefler arasında eşitliği sağlamak için 

vergi matrahının tespiti ile ilgili bir takım standartlar konulmuştur. İndirilecek giderler, 

kabul edilmeyen giderler, istisna ve muafiyetler, değerleme ölçüleri ve amortisman 

oranları gibi standartlara kanuni ölçü denir. 

35B   2.3.7 Vergi Gizleme Yöntemleri  
 

Mükellef vergi kaçırmak için çeşitli muhasebe hilelerine başvurmaktadır. Vergi 

gizlemeye yönelik hile ve yolsuzlukların başlıca olanları aşağıdaki gibidir:F

88 

       a) Satış Yolsuzlukları; 
F

89 
 

 Satılan mal veya görülen hizmet bedellerinin tamamen veya kısmen muhasebe 

kayıtlarına geçirilmesinden iş sahiplerince açıktan tahsil edilmesine satış yolsuzluğu 

denmektedir. Bu dört şekilde gerçekleşir; gizli satış, fatura sahtekârlığı, uydurma 

firmalara satış, zarar satışı.  

       b) Alış Yolsuzlukları;F

90 
 

Dönem kazancını azaltıp, vergi kaçırmayı amaçlayan alış yolsuzlukları üç 

şekilde yapılır; kayıt dışı alış, yüksek bedelle alış, alış iskontolarını kayıt dışı bırakma. 

     c)İşletme Giderlerini Yükseltme;F

91 
 

 Bu yolla malın satış maliyeti artırılarak, satış bedeli ile satış maliyeti arasında 

ki fark olan gayri safi kar azaltılmış olur. 

İmalat  giderleri içinde yolsuzluğa en uygun kalemlerden birisi 

amortismanlarıdır. Amortismana tabi olmayan kıymetleri amortismana tabi tutmak ve 

yüksek oranda amortisman ayırmak bunun en güzel örnekleridir. 

                                                 
87 Duman,a.g.e., s.147 
88 Gökay, a.g.e., s.121 
89 Altındağ, a.g.e., s.691 
90 Altındağ, a.g.e., s.691 
91 Altındağ, a.g.e., s.691 

 
 

40



 

Giderleri yükseltmenin bir diğer yolu aktifleştirilip amortismana tabi tutulması 

gereken harcamaları doğrudan gider yazmaktır. 

   d)Özel Giderleri İşletmeye Aktarma;F

92
F    

   Ödenecek vergiyi azaltmak amacıyla bazen de ihmal ve dikkatsizlik nedeniyle 

işletme sahibinin şahsını ilgilendiren özel giderlerinin işletmeye ait giderlere karıştığı 

görülür. Bu giderlerin belli başlıca olanları;            

-Ev giderleri; aydınlatma, ısıtma, haberleşme, su, kapıcı giderleri 

-Şahsi giderler; yolculuk, misafir ağırlama, yardım, bağış, hediyeler 

-Mali giderler; özel borç faizi, şahsi sigorta primi  

             e) Değerleme Hileleri; 
F

93 
 
            Değerleme gününde işletmenin mevcut mal borç alacakları belli usullere göre 

değerlendirilir. Mal stoklarının değerlenmesi önemlidir. 

Dönem sonu stoklarının değerinin düşük veya yüksek olması uzun dönemde 

işletmenin kazancını değiştirmez ama dönem kaymasına yol açar. Stok değerlemesinin 

düşük yapılması o dönemin kazancının eksik, takip eden dönem kazancının  ise fazla 

çıkması sonucunu doğurur. 

 Değerleme aracılığı ile dönem kazancının veya vergi matrahının ayarlama 

imkânı olduğunda işletmeler bunu istisnadan faydalanma veya zarar mahsubu amacı ile 

uygulayabilirler. 

 Arızi gelirleri gizleme; alınan çeşitli tazminatlar ( sigorta tazminatı gibi) 

amorti edilip tahsiline olanak kalmayan alacalardan yapılan tahsilâtlardır. Bunlar fatura 

dışı sağlanan özel indirim  veya iskontolar ile hurda deşe ıskarta  ve atıkların satış 

hâsılatı gibi unsurlardır. 

                                                 
92 Gökay, a.g.e., s.127 
93 Altındağ, a.g.e, s.692-693 
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             1B3.YEMİNLİ MALİ MUŞAVİRLİK MESLEĞİ 

 

Yeminli mali müşavir, işletmelerin ekonomik, mali ve hukuki durumları ile 

vergiye ilişkin işlemlerinin öncelikle muhasebe kurallarına, gerçeklere ve yasalara 

uygunluk açısından inceleyerek gerektiğinde bu konularda tarafsız görüşlerini ilgililerin 

yararına sunan uzman kişilerdir.F

94
F Bu kişiler kamu hizmeti niteliğindeki görevlerini 

mesleğin genel ve özel şartlarına uygun olarak yapan ve şirketlerin finansal tablolarını 

doğru ve güvenilir olduğunu tasdik eden meslek mensuplarıdır.  

10B 3.1.  Yeminli Mali Müşavirlik Mesleğinin Tarihçesi 

              Uzmanlaşmış muhasebeciler ve yeminli mali müşavirler ilk olarak 18. yüzyıl 

sonlarına doğru İngiltere’nin ticaret merkezlerinde ortaya çıkmıştır. 19. yüzyıl süresince 

İngiltere’de gerçekleşen sanayi devrimi, ekonomik gelişmeler ve kurulan büyük 

demiryolu şirketleri büyük sermaye hareketleri ile muhasebeye olan talep ve ihtiyacı 

artırmıştır.F

95 

İngiltere’de 1880 yılında İngiltere ve Galler Uzman Muhasebeciler 

Enstitüsü’nün (Institute of Chartered Accountants of England and Wales) kurulduğu 

bilinmektedir. Daha sonra 1900 yılında çıkarılan yasa ile sınırlı sorumlu şirketlerin 

denetim zorunluluğu getirilmiş ve böylece İngiltere  kamu muhasebeciliği mesleğinin 

ve yeminli mali müşavirlerin ilk ortaya çıktığı ülke olmuştur. Yaptıkları faaliyetler, 

denetim, vergi danışmanlığı, mali danışmanlık ve yönetim danışmanlığıydı. Fransa’da 

1942 yılında "Uzman Muhasebeciler ve Yetkili Muhasebeciler Birliği" kurulmuş ve 

1945 yılında Uzman Muhasebeci ve Yetkili Muhasebeci ayrımı yasal dayanağa 

kavuşturulmuştur. Almanya’da ise yeminli denetçilerin  yönetim görevi, 1928 yılında 

kurulan Yeminli Denetçiler Odası tarafından yürütülmekte ve yeminli denetçiler 

denetim işlerinin yanı sıra vergi danışmanlığı, hukuki danışmanlık, vergi organları 
                                                 
94 Mustafa Uçar, “Türkiye’de Yeminli Mali Müşavirlik Mesleği”, Yaklaşım Dergisi, Yıl:4, Sayı:39 (Mart 
1996), s.120 
95 Sezai Onural, “Türkiye’de Yeminli Mali Müşavirlerin Görevleri ve Nitelikleri”, 15.Türkiye Muhasebe 
Kongresi,Derleyen Uğur Büyükbalkan, Ankara: Türmob Yayınları, 1997, s.231 
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karşısında mükelleflerin temsil edilmesi gibi hizmetleri de sunmuştur. Japonya’da 

Bağımsız ve Yeminli Kamu Muhasebeciliği yasası 1948 yılında çıkarılmıştır. Bu ülkede 

yasal düzenlemelerde Amerikan Yeminli Muhasebe Uzmanları Enstitüsü’nün büyük 

katkıları olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri’nde meslek 1846 yılında yasal dayanağa 

kavuşmuştur. Sertifikalı Kamu Muhasebecileri (CPA –Certified Public Accountants) adı 

altında toplanan mesleğin gelişmesinde devletin desteği ileri düzeydedir.F

96 

11B3.2. Yeminli Mali Müşavirlerin Verdiği Hizmet 

3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Yeminli 

Mali Müşavirlik Kanunu 13.06.1989 tarih 20194 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 

Bu yasa ile muhasebe mesleği, mesleği icra edenler ve denetleyenler olarak iki temel 

gruba ayrılmıştır; muhasebecilik mesleğini icra edenlere serbest muhasebeci veya 

serbest muhasebeci mali müşavir, denetim görevini icra edenlere de yeminli mali 

müşavir unvanları uygun bulunmuştur.  

             Yeminli mali müşavir olabilmek için, en az on yıl serbest muhasebeci mali 

müşavirlik yapmak, yeminli mali müşavirlik sınavını vermek, yeminli mali müşavirlik 

ruhsatını almak gerekmektedir.F

97 

Ayrıca, kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanların, bu yetkiyi 

aldıkları tarihten itibaren kamu kurumu ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri serbest 

muhasebeci mali müşavirlikte geçmiş süre olarak kabul edilmektedir. Bunun yanında 

hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler 

dallarında öğretim üyeliği ve görevliği yapmış olanların bu hizmetlerinde geçen süreleri 

de serbest muhasebeci mali müşavirlikte geçmiş süre olarak kabul edilmektedir. 

3568 sayılı Kanunun 9. maddesine göre, vergi inceleme yetkisi almış ve 

mesleki yeterlilik sınavını vermiş olanlar ile yukarıda sayılan konularda profesörlük 

unvanı almış bulunanlar için sınav şartı aranmaz. 

                                                 
96Hüseyin Fırat, “Serbest Muhasebeci Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Açısından Muhasebe 
Mesleğinin Misyonu ve Vizyonu Sempozyumu”, 5.Muhasebe Denetim Sempozyumu (26 Mayıs 2001) 
97 Duman, a.g.e., s.165 
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3568 sayılı Kanunun 2. maddesine göre YMM’lerin yapacağı işlerin konusu 

şöyle saptanmıştır; gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin muhasebe 

sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve 

bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik 

yapmaktır. Bunun yanında yer alan konularda; belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, 

denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, 

rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak, gerçek 

ve tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin mali tablolarının ve 

beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe ilkeleri ile muhasebe standartlarına 

uygunluğunu ve hesaplarını denetim standartlarına göre inceleyip tasdik etmektir. 

Yeminli mali müşavirlerin vergi denetimi görevini vergi incelemesine paralel 

olarak ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, saptamak ve sağlamaktır. 

Bu kapsamda YMM'lerin görevi mükellefler tarafından yapılan hataları düzeltmek, ilgili 

konularda onları eğitmek, doğru beyanda bulunmalarını sağlamak ve vergi kaybını ve 

kaçakçılığını önlemektir.F

98 

             Yeminli mali müşavirlerin tasdik faaliyetlerini tam tasdik ve kısmi tasdik olarak 

iki şekilde sınıflandırılabilir. Tam tasdik, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi 

mükellefleri ile imzalanan tasdik sözleşmesi kapsamında vergi dairelerine karşı vergi 

mükelleflerinin sadece yılsonu beyannamelerindeki bilgilerin değil, bunun bir 

bütünleyeni olan ve yıl içinde verilen Gelir, Katma Değer, Damga Vergisi 

beyannamelerindeki bilgilerinin de denetlendiği ve doğruluğu konusunda aykırı bir 

duruma rastlanmadığı şeklinde bir imza ve tasdik hizmeti olmaktadır. Eğer vergi 

yasalarına aykırı bir uygulamaya rastlanıyor ise, bu tasdik raporunda bildirilerek 

vergilerin doğru rakamlar üzerinden gerçekleştirilmesini sağlamaktır.F

99 

             Kısmi Tasdik hizmetinde ise, mükelleflerin vergi dairelerine verdikleri değişik 

nitelikteki beyannamelerinin tasdik edilmesidir. Maliye Bakanlığı vergi ziyanının olma 

olasılığı fazla olan bazı işlemleri belirlemekte, bu işlemlerin yapılabilmesini veya vergi 

avantajlarının kullanılabilmesini YMM'lerin tasdiki ön koşuluna bağlamaktadır. Yine 
                                                 
98 Salih Özel, “Türk Vergi Hukukunda Bilirkişilik ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleği ile İlişkisi I-II, 
Mükellefin Dergisi (Kasım-Aralık2003), s.112-118 
99 Başpınar, a.g.e., s.46 
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ayrıca Vergi İdaresi eğer mükelleflere bir ödeme yapacak ise ve bu ödemeyi 

yapabilmesi için incelemeye ihtiyaç duyuyorsa, kendisinin yapacağı bu incelemeyi, 

YMM'lerin tasdikine bağlayarak daha hızlı ödeme yapmaktadır. Böylece YMM'lerin 

verdiği tasdik hizmeti mükelleflere süre kazandırdığı gibi Vergi İdaresinin de yükünü 

azaltmaktadır.F

100 

Yeminli mali müşavirlerin görev açışından dünya uygulamasından ayırt edici 

özelliği tasdik işlemidir. Türkiye’deki vergi denetim uygulaması dünya uygulamasında 

olduğu gibi uygunluk esasına ve sonuç bildirimine dayandırılmamış çok farklı olarak 

doğruluk esasına dayalı tasdik işlevine oturtulmuştur.  

36B  3.3. Yeminli Mali Müşavirlerin Görevleri  
 

Yeminli mali müşavirlerin, serbest muhasebeci mali müşavirlerin yerine 

getirdikleri  görevlerinin yanında tasdik hizmeti görevleri vardır. 3568 sayılı Kanun’un 

12. Maddesine göre yaptıkları denetim, gerçek ve tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs 

veya işletmelerinin mali tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, 

muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim 

standartlarına göre incelendiğinin tasdiki şeklinde tanımlanmıştır. Ayrıca yapılan bu 

tasdik sonucu kamu kurum ve kuruluşlarına verilen tasdik edilmiş mali tablolar, kamu 

idaresinin yetkili memurlarınca tasdikin kapsamı ölçüsünde incelenmiş bir belge olarak 

kabul edileceği belirtilmiştir. Ancak, çeşitli kanunlarla kamu idaresine tanınan teftiş ve 

inceleme yetkilerinin kullanılmasına ve gerektiğinde tekrarına ait hususlar saklıdır 

denerek genel bir görev kapsam sınırlaması yapmıştır. Söz konusu yetki ile kamu 

otoritesini temsil eden Maliye Bakanlığı bu alandaki yetkisini belirli şartlar dahilin de 

yeminli mali müşavirlere devretmektedir.F

101 

Tasdik işlemini yerine getiren yeminli mali müşavirler, yıllık gelir veya 

kurumlar vergisi beyannamesinin ilgili bölümleri ile mali tablolar ve bildirimlerin 

uygun kısımlarını imzalayıp, mühürler ve tasdik raporu düzenler. Tasdik raporu ile 

beyannamede yer alan tutarlar arasında farklılık var ise, beyannameye şerh düşülerek 

                                                 
100 Başpınar, a.g.e., s.46 
101 Gezgin, a.g.e., s.2 
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tasdik edilir. Beyanname tasdikinin amacı, ödenmesi gereken gelir ya da kurumlar 

vergisinin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır. Bu nedenle, yeminli 

mali müşavirler, gerçek durumu tespit etmek için her türlü belgelerden yararlanmak ve 

her türlü inceleme tekniklerini kullanmak zorundadır.F

102 

             3568 sayılı Kanun’un 12. maddesine dayanılarak yayınlanan YMM’lerin Tasdik 

Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları ve Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki 

Yönetmelik’in, Tasdik Kapsamı başlıklı 7. maddesi kapsamında; YMM’lerce vergi 

mevzuatı yönünden tasdiki yapılabilecek olan konu ve belgeler aşağıda belirtilmiştir.F

103 

 Gelir Vergisi yönünden; yıllık gelir vergisi beyannameleri ve bunlara ekli 

mali tablolar ve bildirimler, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi ile ilgili olarak 

verilen muhtasar beyannameleri, Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80. maddesi ve 

82. maddesi ile ilgili olarak verilecek muhtasar beyannameler, geçici vergi bildirimleri. 

 

 Kurumlar Vergisi yönünden; yıllık kurumlar vergisi beyannameleri ve 

bunlara ekli mali tablolar ve bildirimler, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 24. maddesi 

uyarınca verilen muhtasar beyannameler, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 22. maddesi 

uyarınca verilen özel beyannameler, geçici vergi bildirimleri 

 

 Katma Değer Vergisi (İadesi) yönünden; Katma değer vergisi 

beyannameleri ve ekleri, İade hakkı doğuran işlem ve belgeler, Maliye ve Gümrük 

Bakanlığınca gerek görülecek katma değer vergisine ilişkin diğer işlem ve belgeler.   

 

 Mali Mevzuatta Yer Alan Teşvik, İndirim, İstisna ve Muafiyetler 

yönünden; yatırım indirimi, döviz kazandırıcı işlemlerde vergi istisnası, yeniden 

değerleme, stok değerleme, eğitim, spor ve sağlık yatırımlarından elde edilen kazanç 

istisnası, dernek, vakıf ve kooperatiflere muafiyet tanınması, diğer teşvik, indirim, 

istisna ve muafiyetlerle ilgili işlemler. 

                                                 
102 Maliye  Bakanlığı’ndan, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 
Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Sıra No:18, R.Gazete No.22359, R.G.Tarih.30.7.1995 
103 Maliye ve Gümrük Bakanlığından, Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler,Tasdik 
Konuları,Tasdike İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, R.Gazete No.20390, R.G.Tarih.2.1.1990 
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Bakanlık, tasdik kapsamına alınan beyanname, bildirim ve belgelerin tasdik 

uygulamasını zaman ve konu itibariyle sınırlandırmaya veya genişletmeye yetkilidir.F

104
F 

Tasdik işlemi yapılırken aranacak asgari bilgi, şekil şartları ile tasdike ilişkin diğer usul 

ve esaslar Bakanlıkça çıkartılacak tebliğlerle belirlenir.F

105
F  

37B   3.3.1 Tasdiki Zorunlu İşlemleri ile İlgili Hadler 
 

Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesinin tasdik yaptırılması zorunlu 

değildir. 3568 Sayılı Kanun çerçevesinde yeminli mali müşavirlerin tasdik raporu 

düzenlemesi zorunlu işlemleri ile ilgili hadler belirtilmiştir. 03.03.2005 tarih ve 25744 

sayılı 37 Seri No'lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğ ile 2004 yılı rakamları 

açıklanmıştır. İzlenen yıllar dikkate alınarak yeniden değerleme oranlarınca artırılan 

hadler 2008 Takvim yılı için aşağıdaki gibidir;F

106 

- 1 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 

11/1-a-c maddesinde yer alan ihracat teslimleri ile ihraç kaydıyla tecil-terkin 

kapsamında yapılan teslimlerden doğan katma değer vergisi iadesi işlemlerinde , (2008 

Yılı her ay için) 266.928,00 Yeni Türk Lirası  

- 5 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Kurumlar Vergisi Kanununda yer 

alan istisnalarla ilgili işlemlerde 139.360,00 Yeni Türk Lirası,  

- 6 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 14 

üncü maddesinde yer alan uluslararası taşımacılık hizmetleriyle ilgili katma değer 

vergisi iadesi işlemlerinde (2008 Yılı her ay için) 266.928,00 Yeni Türk Lirası,  

- 8 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 13 

üncü maddesinde yer alan araçlar, petrol aramaları ve teşvik belgeli yatırımlarla ilgili 

iade işlemlerinde (2008 Yılı her ay için) 266.928,00 Yeni Türk Lirası,  

                                                 
104 Ahmet Şanlı, “Yeminli Mali Müşavirlik Müessesinin Vergi İncelemesine Katkısı Hakkında Eleştiri ve 
Öneriler”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:152 (Mayıs 2001), s.120-122 
105 Duman, a.g.e, s.176 
106 İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, 2008 Yılı Mali Rehberi, Mali Çözüm Dergisi 
84.Sayı ( Ekim-Ocak 2008) 
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- 9 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 

29/2 maddesinde yer alan indirimli orana tabi teslim ve hizmetlerle ilgili iade 

işlemlerinde 533.856, 00 Yeni Türk Lirası,  

- 15 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 

11/1-b maddesinde yer alan bavul ticareti ve yolcu beraberi eşya ihracatıyla ilgili katma 

değer vergisi iadesi işlemlerinde (2008Yılı her ay için) 69.680,00 Yeni Türk Lirası,  

- 19 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanunun 15 

inci maddesinde yer alan diplomatik istisnalar ile ilgili katma değer vergisi iadesi 

işlemlerinde (2008 Yılı her ay için) 266.928,00 Yeni Türk Lirası,  

-  27 Sıra No.lu Genel Tebliğ ile karşıt inceleme zorunluluğu kapsamı dışında 

bırakılan belgelerde, 13.936,00 Yeni Türk Lirası, (2008 Yılı her ay için)  

- 35 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen yatırım indirimi işlemlerinde, 

harcamaları için 316.240,00 Yeni Türk Lirası  

•  Parasal Hadler;F

107 

Bu tebliğde yer alan parasal hadler Maliye Bakanlığı tarafından özel bir 

belirleme yapılmadığı takdirde her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme 

oranında artırılarak uygulanmaktadır.  

38B  3.3.2. Tasdik Amacı 
 

Yeminli mali müşavirler tarafından yapılan tasdikin amacı; gerçek veya tüzel 

kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin hesap ve kayıtlarının sonuçlarını 

gösteren mali tablolarının yanıltıcı olmayacak biçimde eksiksiz ve gerçeğe uygun 

şekilde düzenlenmesini sağlayarak kamunun istifadesine sunmak, gerçek veya tüzel 

kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin ilgili mevzuat yönünden olan 

                                                 
107 İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, 2008 Yılı Mali Rehberi, Mali Çözüm Dergisi 
84.Sayı ( Ekim-Ocak 2008) 
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taleplerin karşılanmasında çabukluğu sağlayarak hak ve yararlarını korumak ve vergi 

idaresi ve mükellef ilişkilerinde güveni hakim kılmaktır.F

108 

39B   3.3.3. Tasdik Kapsamında Yeminli Mali Müşavirlerin Yetkileri 
 

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Kanunu 18 sıra no’lu Genel Tebliği ile Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi 

Beyannameleri ve bunlara ek mali tablolar ve bildirimlerin yeminli mali müşavirlerce 

tasdikine ilişkin usul ve esaslar bu tebliğ ile belirtilmiştir. Yeminli mali müşavirler, bu 

tebliğde verilen beyanname tasdik yetkisi ile ilgili olarak sözleşme yaptıkları 

mükelleflerin;F

109 

1- Defter ve belge inceleme; Tasdik konuları ile ilgili tüm defter, kayıt ve 

belgeleri gizli olsalar dahi inceler, tasdik işlemlerini ilgilendiren tüm bilgileri 

yöneticilerden, iç denetçilerden ve diğer ilgililerden ister, şirketlerin Yönetim Kurulu ve 

Genel Kurul toplantılarına katılırlar. Bu toplantılarda istenildiği takdirde tasdik 

faaliyetini ve sonuçlarını ilgilendiren konularda açıklamalarda bulunmak ile yetkili 

kılınmışlardır. Kamu idare ve müesseseleri, yeminli mali müşavirlerin tasdik konusu ile 

sınırlı olmak üzere isteyeceği bilgileri vermekle yükümlüdürler. Gerekli bilgiler, yazı ile 

istenecek ve yazıda tasdik konusu ile ilgili husus ve sözleşme içeriği belirtilecektir. 

2- Karşıt inceleme yapma 

3- Kamu idarelerinden (Vergi idaresi hariç) bilgi isteme 

4- Vergi Dairelerinden bilgi istemeF

110 

Yeminli mali müşavirler, beyannamelerini tasdik edecekleri mükelleflerinin 

işlemleriyle sınırlı olmak üzere karşıt inceleme yapabilirler. Başka oda çevrelerindeki 

karşıt incelemeler, ücret Yönetmeliğindeki usul ve esaslar çerçevesinde ücreti ödenmek 

kaydıyla, o odaya mensup yeminli mali müşavirlere yaptırılabilir. Yeminli mali 

                                                 
108  Salih Özel,“Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Görevinden Doğan Sorumluluğu”, Yaklaşım Dergisi, 
Sayı:52 (Nisan 1997), s.28 
109 Duman, a.g.e., s.178 
110 Talha Apak, “Yeminli Mali Müşavirlik ve Tarafların Beklentisi”, E-Yaklaşım Dergisi, Sayı:7 (Şubat 
2004), www.yaklasım.com.tr(22.05.2008) 
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müşavirlerce tasdik edilen beyannameler ve bunlara ilişkin mali tablolar, Kamu 

idaresinin yetkili memurlarınca incelenmiş bir belge olarak kabul edilir. Ancak, çeşitli 

kanunlarla Kamu İdaresine tanınan teftiş ve inceleme yetkilerinin kullanılmasına ve 

gerektiğinde tekrarına ait hususlar saklıdır.F

111
F   

 Yeminli mali müşavirler kendisinin, eşinin (boşanmış dahi olsa) usul ve 

fürundan birinin ve 3’üncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhrî hısımlarının 

veya bunların yönetici oldukları veya yönetimde görev alarak ortak oldukları firmaların 

işlerine bakamazlar. Sayılan yakınlıktaki akrabaları olan serbest muhasebecilerin ve 

serbest muhasebeci mali müşavirlerin baktığı işleri tasdik edemezler.F

112 

40B   3.3.4. Tasdik Talebinin Niteliği 
 

Tasdik kapsamına giren mali tablolar ve beyannameler ile diğer belgelerin 

yeminli mali müşavirlerce denetlenmesi ve tasdiki ilgilinin talebi üzerine yapılmaktadır.  

 Mali Tablolarının tasdiki zorunlu tutulan gerçek veya tüzel kişilerin yeminli 

mali müşaviri herhangi bir nedenle seçmemesi halinde bu seçim, Birlik (Geçici Kurul) 

tarafından ilgili odaya yaptırılır ve ilgililere bildirilir. Yeminli mali müşavir seçmek 

zorunda bulunan gerçek ve tüzel kişiler, tasdiki zorunlu tutulan mali tabloların ilgili 

bulunduğu hesap döneminin başına kadar seçtikleri yeminli mali müşavirleri Birliğe 

(Geçici Kurul'a) bildirmedikleri takdirde, yeminli mali müşavir seçmemiş sayılırlar.F

113 

Gerçek ve tüzel kişiler veya bunların teşebbüs ve işletmeleri tasdik işleri 

nedeniyle YMM’nin ücret faktöründen ziyade tasdik amacını gerçekleştirecek uzmanlık 

ve deneyimini esas alarak seçim yaparlar. YMM’ler de üstlenecekleri tasdik işleminin 

kendilerine getirebileceği riski tespit etmek, tasdik kapsam ve programını belirlemek 

amacıyla gerekli araştırmalar yapmak zorundadırlar. Görevi üstlenecek YMM daha 

                                                 
111 Duman, a.g.e., s.172 
112 Maliye  Bakanlığı’ndan, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 
Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Mad.39, R.Gazete No.20391, 
R.G.Tarih.03.01.1990 
113 Maliye ve Gümrük Bakanlığından, Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik 
Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Mad.9R.Gazete 
No.20390, R.G.Tarih.2.1.1990 
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önce tasdik talebini karşılayan veya karşılamakta olan meslek mensubundan görüşme 

yapmak suretiyle bilgi toplayabilir. F

114 

   3.3.5. Tasdik Sözleşmesi  
 
              İlgililerce yaptırılacak tasdik hizmetinin tasdik sözleşmesine bağlanması ve 

sözleşme tarihinden itibaren 15 gün içinde bir örneğinin yeminli mali müşavirlerce 

Bakanlığa gönderilmesi zorunludur. Tasdik sözleşmesinde en az, tasdikin amacı, 

kapsamı, varsa özel nedenleri, yeminli mali müşavirlerce verilecek hizmetin niteliği ve 

süresi, tarafların sorumluluk ve yükümlülükleri ve ücret hususlarına yer verilir.F

115
F  

             Tasdik sözleşmesi, yazılı gerekçe göstermek şartıyla taraflarca her zaman 

feshedilebilir. Feshedilen sözleşmeler, fesih tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde 

Bakanlığa bildirilir. Sürekli denetimlerde yıllık beyannamelerin ve buna ekli mali 

tabloların beyan edileceği aydan önceki üç ay içinde tasdik sözleşmesi feshedilemez.F

116
F  

Yıllık mali tablolarının tasdiki zorunlu tutulan işletmelerin, tasdik 

sözleşmesinin feshi halinde; bu işletmeler bir ay içinde diğer bir yeminli mali müşavirle 

sözleşme yapmak zorundadırlar. Tasdik sözleşmesinin feshi halinde yeminli mali 

müşavir çalışma notlarını ve gerekli tüm bilgileri, yerine geçecek olan yeminli mali 

müşavire devretmek zorundadır.F

117 

Gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile eklerinin tasdikine ilişkin 

sözleşmelerin ilgili vergilendirme döneminin ilk ayı içinde düzenlenmesi 

gerekmektedir. Buna göre, gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile eklerini 

yeminli mali müşavirlere tasdik ettirmek isteyen mükellefler, her yıl ocak ayı içinde 

(özel hesap dönemi uygulayan mükellefler özel hesap döneminin ilk ayı içinde), 

                                                 
114 Maliye  Bakanlığı'ndan, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 
Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Sıra No:29, R.Gazete No. 24334, R.G.Tarih. 02/03/2001 
115 Duman ,a.g.e., s.177 
116 Ahmet Erol, Tarık Çetinkaya, “Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik İşlemleri ve Sorumlulukları, 
Mükellefin Dergisi, Sayı:61 (Ocak 1998) ,s.14 
117 Maliye ve Gümrük Bakanlığı’ndan, Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik 
Konuları,Tasdike İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Mad.10, R.Gazete No.20390, 
R.G.Tarih.2.1.1990 
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beyannameleri ile eklerini tasdik edecek yeminli mali müşavirlerle yıllık sözleşme 

düzenlemek zorundadırlar.F

118
F  

41B  3.3.6. Yeminli Mali Müşavirlerin Sözleşme Kapsamında Yaptığı Denetim  
 

Yeminli mali müşavirler, sözleşme imzaladıkları mükelleflerin vergi ile ilgili 

bütün işlemlerini sürekli olarak denetler ve yeminli mali müşavirlerce tasdik edilecek 

yıllık gelir ya da kurumlar vergisi beyannamesi ile ilgili defter ve belgeler üzerinde 

yapılacak denetim, cari denetim şeklinde olmaktadır. Yıl içinde yapılacak bu 

denetimlerde mükellef tarafından yapılan hataların anında düzeltilmesi esastır. Vergi 

mevzuatına aykırı hususların mükellef tarafından düzeltilmemesi halinde, bu aykırılıklar 

ve karşıt inceleme sırasında nezdinde karşıt inceleme yapılan mükellefle ilgili olarak 

tespit edilen vergi mevzuatına aykırı hususlar, yeminli mali müşavirler tarafından tasdik 

raporlarında belirtilmektedir.F

119 

42B  3.3.7. Tasdik Kapsamı ve Konusunda Kanıt Toplama ve Denetim 
 
             Yeminli mali müşavirler tasdik çalışmasının yürütülmesi sırasında tasdik 

konusu ve kapsamı ile ilgili yeterli miktarda güvenilir kanıtları toplamak zorundadırlar. 

Kanıt miktarlarının yeterli olup olmadığının belirlenmesinde, kanıtın nitelik ve nicelik 

açısından önemi, hatalı veya hileli olma riski, güvenirliği gibi hususlar göz önünde 

bulundurulur.F

120
F Kanıt toplamada amaç, tasdik konu ve kapsamı ile sınırlı olmak 

kaydıyla; F

121 

a) Tüm varlık, kaynak, gelir ve giderlerin gerçek olup olmadığı ve bunlara 

ilişkin bütün işlemlerin doğru kaydedilip, kaydedilmediği,  

b) Mali tablolara yansıtılması gereken bütün işlem ve hesapların bu tablolarda 

gerçek şekliyle yer alıp almadığı, 

                                                 
118 Maliye  Bakanlığı’ndan, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 
Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Sıra No:18, R.Gazete No.22359, R.G.Tarih.30.7.1995 
119 Erol, a.g.e., s.14 
120 HUD, a.g.e., s.352 
121 Maliye ve Gümrük Bakanlığı’ndan, Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik 
Konuları,Tasdike İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,Mad.14, R.Gazete No.20390, 
R.G.Tarih.2.1.1990 
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c) Varlıklara ilişkin hakların ve borçlara ilişkin yükümlülüklerin işletmeye ait 

olup olmadığı, yönünden fiili durum ve belgelerin esas alınarak araştırılmasıdır. 

Yeminli mali müşavirler tasdik çalışmalarının yürütülmesinde kanıtları 

aşağıdaki ve benzeri tekniklerle toplarlar;F

122 

a) Sayım ve envanter incelemesi: İşletme kayıtlarında gösterilen mevcut ve 

borçların ilgili mevzuat hükümlerinde öngörülen belgelerle doğrulanması, fiili ve kaydı 

envanterlerin yapılması işlemidir.  

b) Belge incelemesi: İşletme muhasebe kayıtlarının belgelere dayandırıldığının 

doğrulanması, ibraz edilen belgelerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığının ve ilgili mevzuat 

hükümlerine uygunluğunun araştırılmasıdır.  

c) Bilgi toplama: İşletme muhasebe kayıtları ve belgeler konusunda gerekli 

açıklığın olmadığı hallerde ilgililerden bilgi alınması; alınan bilgilerin tutanakla tespit 

edilmesidir.  

d) Doğrulama: İşletme kayıtlarında yer alan hususların ilgili üçüncü şahıslar 

nezdinde ki defter ve belgeler üzerinde araştırılarak tespit yapılmak suretiyle 

doğrulanmasıdır.  

e) Karşılaştırma ve puantaj: Aralarında uygunluk bulunması gereken tutarların 

karşılaştırılması, toptan aktarmaların kontrolü, kayıt ve belge üzerindeki her türlü 

aritmetik işlemlerin doğruluğunun araştırılmasıdır.  

f) Analitik inceleme: İşletme hesap ve işlemlerinde ortaya çıkması gereken 

normal sonuçlarda, varsa sapmaların tespit edilmesi amacıyla, cari yıl hesaplarının aylık 

veya yıllık olarak randıman, verimlilik, üretim, tüketim, kapasite kullanımı v.b. 

bakımlardan; önceki yıl hesap ve işlemleriyle, kapasite raporlarındaki sonuçlarla, bütçe 

verileriyle veya sektör ortalamasıyla, teknolojik unsurlar dikkate alınarak oran ve trend 

                                                 
122 Maliye ve Gümrük Bakanlığı’ndan, Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler,Tasdik 
Konuları,Tasdike İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Mad.15, R.Gazete No.20390, 
R.G.Tarih.2.1.1990 
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analizi gibi istatistik yöntemler uygulanarak sonuçların olması gerekenlerle 

karşılaştırılması ve değerlendirilmesidir.  

Sözü edilen bu teknikler, sürekli denetimlerde, hesapların niteliği, hacmi ve bu 

tekniklerin özellikleri göz önünde bulundurularak yeminli mali müşavir tarafından 

belirlenen aralıklarla, tasdik sözleşmesi tarihinden tasdik raporu tarihine kadar 

uygulanır. Diğer denetimlerde ise denetimin her safhasında uygulanabilir.F

123 

18 sıra No'lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 

Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinin "Tasdik İşlemi" başlığını taşıyan I/D 

bölümünde tam tasdik işleminin amacı ve nasıl yapılacağı açıklanmıştır. 27 sıra No'lu 

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinde ise defter ve belgelerin yeminli mali müşavirlere 

ibrazına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.  

Bu hükümler uyarınca, yeminli mali müşavirler tam tasdik kapsamında 

denetim yaparken yukarıda yer verilen yasal düzenlemeler çerçevesinde yeterli miktarda 

güvenilir kanıtı toplamakla yükümlüdürler.  

Yeminli mali müşavirin karşıt inceleme yapılmasını gerekli görmesi halinde 

karşıt inceleme 29 sıra No’lu Tebliğ ile yapılan düzenlemeler de dikkate alınmak üzere 

27 sıra No'lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli 

Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde 

yapılmaktadır.F

124 

43B  3.3.8. Hata ve Hileler 
 

Hata ve hilelerin önlenmesi veya ortaya çıkarılması işletme yönetimi ve  

YMM’nin sorumluluğundadır. YMM tasdik konusu ve belgelerin ilgili mevzuat 

hükümlerine uygunluğunu ve gerçek durumu yansıtması yönünden önemli etkileri 

olabilecek hata ve hileleri düzeltecek veya ortaya çıkaracak şekilde planlamak ve 

yürütmekle yükümlüdür. YMM tasdik konusu ve belgelerin doğruluğu ve gerçeği 

                                                 
123 HUD, a.g.e, s.352 
124 Maliye  Bakanlığı’ndan, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 
Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Sıra No:29, R.Gazete No. 24334, R.G.Tarih. 02/03/2001 

 
 

54



 

yansıtmasına olan olumsuz etkileri giderebilecek hata ve hileleri, düzeltme önerisiyle 

birlikte işletme yönetimine bildirmektedir. İşletme yönetiminin bunları düzeltmesi 

halinde tasdik konusu belgeler tasdik edilir. Hataların düzeltilmesi istendiği halde, 

düzeltilmez ise veya hileli bir durumun tespiti halinde durum, bir raporla ilgili mercilere 

bildirirler.F

125 

44B  3.3.9. Çalışma Kâğıtları  
 

Yeminli mali müşavirlerin denetleme faaliyetleri ile ilgili olarak düzenli ve 

yeterli bir kayıt düzenine sahip olmaları gerekir. Kayıt düzeni çalışma kâğıtları ve 

bunların dosyalanması ile sağlanır. Çalışma kâğıtları, izlenen denetleme yöntem ve 

tekniklerini, uygulanan denetleme testlerini, toplanan bilgileri ve incelemelerle ilgili 

olarak ulaşılan sonuçları gösteren hazırlanması zorunlu belgelerdir. Çalışma 

kâğıtlarında en az aşağıdaki hususlar yer alır;F

126 

a)Her çalışma kâğıdında bir başlık bulunur.  

b)İyi bir dosyalamanın yapılması açısından kâğıtlar uygun bir düzenle kodlanır.  

c)Tamamlanmış çalışma kâğıtlarında; yapılan denetleme yöntem ve teknikleri 

ile ilgili hususlar, puantaj işaretleri ve sembollerin anlamları açıkça gösterilir ve yeterli 

açıklamalara yer verilir.  

d)Çalışma kâğıtları, tasdik kapsamı ile sınırlı olmak üzere, defter kayıtlarının 

ve buna göre düzenlenmiş mali tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ne 

ölçüde uygun hazırlanmış olduğu hususlarında güven yaratacak şekilde açıklık taşır.  

e)Her çalışma kâğıdında hazırlanma amacına uygun yeterli bilgi belirtilir.  

Çalışma kâğıtlarının mülkiyeti yeminli mali müşavire aittir. Bunların, dosya 

içinde, düzenlenmelerini izleyen yıldan itibaren 10 yıl süreyle; bu süre içinde hukuki 

                                                 
125 Maliye ve Gümrük Bakanlığından, Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik 
Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Mad.16, R.Gazete No.20390, 
R.G.Tarih.2.1.1990 
126 Maliye ve Gümrük Bakanlığından, Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik 
Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Mad.17, R.Gazete No.20390, 
R.G.Tarih.2.1.1990 
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ihtilafa konu olan dosyaların ihtilafın sonuçlanmasına kadar, saklanması ve yetkili 

mercilerce istendiğinde ibraz edilmesi zorunludur.F

127 

45B   3.3.10. Tasdik Raporunun Düzeni  
 

Mali tablo ve beyannamelere veya tasdik konusuna ilişkin tasdik sonuçları, 

yeminli mali müşavirce bir rapora bağlanır. Yeminli mali müşavirce üç örnek olarak 

düzenlenecek tasdik raporlarının iki örneği ilgili firma, kurum ve kuruluşların 

yetkililerine teslim edilir. Rapor ile mali tablo ve beyannameler arasındaki mutabakatın 

sağlanması yeminli mali müşavirin sorumluluğundadır. Düzenlenen raporların birer 

örneği, tasdik konusu belgelerle birlikte tasdiki isteyen mercie doğrudan yeminli mali 

müşavirce verilir.  

Yeminli mali müşavirlerce düzenlenen bütün tasdik raporlarına meslek sicil 

numarası ile birlikte biri genel, diğeri özel iki sayı verilir. Genel sayı, yeminli mali 

müşavirin mesleki faaliyete başlamasından itibaren kendi imza ve mührü ile düzenlediği 

raporda birden başlatılmak suretiyle mesleki faaliyetten ayrılana kadar kesintisiz devam 

ettirilir. Mesleki faaliyetten ayrılıp, sonra bağlı oldukları odalara tekrar faaliyete 

başlayacaklarını bildirip faaliyete başlayanlar, genel sayıya, mesleki faaliyetten 

ayırdıkları tarihteki son sayıdan itibaren devam ederler. Özel sayı ise, her takvim yılı 

başında yeniden başlar ve yılsonuna kadar devam eder. Tasdik raporlarına sayı 

verilmesinde, önce meslek sicil numarası, sonra genel sayı ve daha sonra özel sayı 

kullanılır. F

128 

Rapor sayısının başına yeminli mali müşavir deyimini ifade eden "YMM" 

rumuzu konulur. Yeminli mali müşavirlerce düzenlenen raporların her sayfası paraf 

edilir, mühürlenir, son sayfası ise imzalanır ve mühürlenir. Raporlar, tespit edilmiş 

dispozisyona uygun olarak, kolay anlaşılır, kısa cümleler halinde, açık bir üslup ile 

kaleme alınır. Raporlardaki açıklamalar tereddüde mahal vermeyecek nitelikte olur. 

Sürekli denetlemeyi gerektiren tasdik raporlarında, mali tablo ve raporlar üzerinde 

                                                 
127 HUD, a.g.e., s.352 
128 Maliye ve Gümrük Bakanlığı’ndan,Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler,Tasdik 
Konuları,Tasdike İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,Mad.19, R.Gazete No.20390, 
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doğrudan veya dolaylı etkisi olan veya olması muhtemel her türlü mevzuat aykırılıkları 

ve mali tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun hazırlanıp 

hazırlanmadığı belirtilir. Yeminli mali müşavir, bir bütün olarak ele alınan mali 

tabloların gerçeğe uygunluğu ve doğruluğu hakkında edindiği kanaatini; tespit olunan 

beyanların ilgili mevzuat hükümleri ve mali tablolar ile uyumlu olup olmadığı 

yolundaki görüşünü ortaya koymakla yükümlüdür. F

129 

46B   3.3.10.1. Rapor Dispozisyonu  
 

Yeminli Mali müşavirler çalışmalarının sonucunda aşağıda dispozisyonu 

belirtilen tasdik raporunu düzenler. Rapor dört bölümden oluşur: 

Raporun düzenlenmesi ile ilgili bilgiler Serbest Muhasebecilik, Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunun 18 ve 29 sıra No’lu 

Genel Tebliği ile açıklanmıştır. 

GENEL BİLGİ  

Bu bölümde asgari aşağıdaki bilgiler:F

130 

 Mükellefin adı-soyadı veya ünvanı, vergi numarası, bağlı bulunduğu 

vergi dairesi, bağlı bulunduğu meslek teşekkülü ve sicil numarası,  

 İştigal konusu, 

 Varsa sanayi sicil belgesi ve kapasite raporu özeti,  

 İletişim araçları (telefon, teleks, faks vb.) sayısı ve numaraları ile 

defterlere kayıtlı olup olmadığı, 

                                                 
129 Maliye ve Gümrük Bakanlığından, Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler,Tasdik 
Konuları,Tasdike İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,Mad.18-19,R.Gazete 
No.20390,R.G.Tarih.2.1.1990 
130 Maliye  Bakanlığı’ndan, Serbest Muhasebecilik,Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 
Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Sıra No:18,R.Gazete No.22359,R.G.Tarih.30.7.1995 
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 Ortaklık olması halinde ortakların ad ve soyadları ve adresleri, (ortak 

sayısının 10'dan fazla olması halinde sadece hisse nispetleri % 5 ve daha fazla olan 

ortaklar yazılacaktır)  

 Mükellefin iş hacmi, tasdik döneminde çalıştırdığı işçi sayısı,  

 Mükellefin iş merkezi, şubeleri, depoları vb. yerleri, 

 Varsa yatırım teşvik belgesine ait bilgiler,  

 Tasdik döneminde kullandığı krediler ve kredi kullandıran banka 

şubeleri,  

 Tasdik dönemine ilişkin bilançolar ve gelir tabloları,  

 Muhasebe işlemlerinden sorumlu olanların kimlik bilgileri ile 3568 sayılı 

Kanuna göre ruhsat alıp almadıkları,  

 Gerekli görülen diğer hususlar yer almaktadır. 

USUL İNCELEMELERİ  

A) Mükellefin Belge ve Kayıt Düzenine İlişkin Bilgiler:F

131 

Bu bölümde asgari aşağıdaki hususlar tespit edilir.  

 Yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgiler, 

 Defter kayıtlarına dayanak teşkil eden belgelerin usulüne uygun olup 

olmadığı, 

 Defter kayıtlarının kayıt nizamına, muhasebe sistemi uygulama genel 

tebliğleri ve genel muhasebe kurallarına uygun olup olmadığı,  

 Yıl içinde verilmesi gereken katma değer, muhtasar ve benzeri 

beyannamelerin süresinde verilip verilmediği yer almaktadır.  
                                                 
131 Maliye  Bakanlığı’ndan, Serbest Muhasebecilik,Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 
Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Sıra No:18,R.Gazete No.22359,R.G.Tarih.30.7.1995 

 
 

58



 

B) Denetleme Yöntemine İlişkin Bilgiler:F

132
F  

 Bu bölümde yeminli mali müşavirler tam tasdik çalışmalarının yürütülmesinde 

uyguladıkları denetim yöntemini, kanıt toplama tekniklerini ve denetim ile ilgili 

açıklanmasını gerekli gördükleri diğer hususları açıkça belirtir.  

 Tasdik Yönetmeliğinin 13’üncü maddesi hükmüne uygun olarak denetim 

planlanması ile ilgili bilgiler, 

 Kanıtların toplanmasında uygulanan teknikler, 

 Uygulanan inceleme testleri ve izlenen inceleme yöntem ve teknikleri,  

 Denetimin yapıldığı tarihler ayrı ayrı belirtilmek suretiyle yıl içerisinde 

tam tasdik hizmeti verilen mükellefin işlemlerinin hangi aralıklarla denetlendiğine 

ilişkin bilgi yer almaktadır.  

Yeminli mali müşavirler bu bölümde ayrıca topladıkları kanıtların yeterli 

miktarda ve güvenilir olduğunu, izledikleri denetleme yöntem ve tekniklerinin tasdik 

ettikleri beyanname ve buna ekli mali tablo ve bildirimlerin gerçeği yansıtıp 

yansıtmadığının belirlenmesi açısından uygun ve yeterli olduğunu gerekçeli olarak 

açıklarlar.F

133 

HESAP İNCELEMELERİ  

Bu bölümde asgari aşağıdaki hususların:F

134
F   

 Mal ve hizmet alış ve satış faturalarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığı,  

 Nakit ödemelerin ve borç-alacak ilişkilerinin mal ve hizmet akımıyla 

uyumlu olup olmadığı, bankalar ve diğer finans kuruluşları ile ilişkilerin mahiyeti,  

                                                 
132 Maliye  Bakanlığı’ndan, Serbest Muhasebecilik,Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 
Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Sıra No:18,R.Gazete No.22359,R.G.Tarih.30.7.1995 
133 Maliye  Bakanlığı’ndan, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 
Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Sıra No:29,R.Gazete No. 24334,R.G.Tarih. 02/03/2001 
134 Maliye  Bakanlığı’ndan, Serbest Muhasebecilik ,Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 
Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Sıra No:18,R.Gazete No.22359,R.G.Tarih.30.7.1995 
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 Amortisman, yeniden değerleme, yatırım indirimi, her türlü istisna ve 

muafiyet, finansman fonu ve benzeri tutarların doğru hesaplanıp hesaplanmadığı,  

 Bilanço da yer alan kalemlerin defter kayıtlarını tam ve doğru olarak 

yansıtıp yansıtmadığı, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde belirtilen 

ilkelere uygun olup olmadığının belirtilmesi zorunludur. 

Bu kısımda gerekli görülen işlemler için açıklamalara yer verilecek ve bilanço 

üzerinde tasdik incelemesi sırasında tespit edilen, ancak mükellef tarafından 

düzeltilmeyen varsa vergi mevzuatına aykırı hususlar olması gereken şekliyle belirtilir.  

 Gelir tablosunda yer alan gelir ve giderlerin defter kayıtlarına, Muhasebe 

Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine uygun olup olmadığı belirtilir.  

Bu kısımda ayrıca gelir tablosunda yer alan kalemlerden yeniden değerleme, 

şüpheli alacak karşılıkları, amortismanlar ve reeskontlar gibi hesaplama özellikleri olan 

kalemlerin mevzuat hükümlerine uygun olup olmadığı belirlenir.  

 Ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan mükelleflerin ek mali 

tablolarında yer alan bilgilerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı,  

 İmalatçılarda, analitik inceleme yöntemleri kullanılmak suretiyle, 

üretimin yapılan her türlü sarfiyattan yararlanılarak üretim kapasitesi ile 

karşılaştırılması ve bu yönden mamul mal miktarı ile uyumlu olup olmadığı,  

 Yeniden değerlemeye tabi iktisadi kıymetlerin işletmenin bilançosunun 

aktifinde yer alıp almadığı,  

 Yeniden değerleme ve amortismanların hesaplanması işlemleri ve bu 

işlemlerin mevzuata uygun yapılıp yapılmadığı,  

 Değer, artış fonlarının sermayeye eklenmesinde, fonun hesaplanmasının, 

doğruluğunun ve sermayeye eklenmesi işlemlerinin ilgili mevzuata uygun yapılıp 

yapılmadığı,  
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 Gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilen işlemlere ilişkin tutarlar ile 

muafiyet tutarlarının mevzuat hükümlerine uygun olarak hesaplanıp hesaplanmadığı,  

 Yatırım indiriminin mevcudiyeti halinde; yatırım indiriminden 

faydalanabilmek için gerekli olan şekil şartları ile yatırım teşvik belgesinde belirtilen 

şartlara ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer şartlara uyulup uyulmadığı belirtilir. 

Bu çerçevede yatırım indirimine konu yatırım nedeniyle alınan sahte ve 

muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olup olmadığı tespit edilecek şüphelenilen durumlarda 

ilgililerin mükellefiyet durumlarına ilişkin vergi dairelerinden ve diğer kamu 

idarelerinden bilgi alınarak gerekli yapılacak, yatırım harcamalarının; yatırımın 

yapıldığı yerde fiziki kontrol edilmek suretiyle kayıtlara yansıtılan harcamalarla fiili 

arasındaki uygunluğu sağlanır.  

 Değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin değerlemelerinin nasıl ve 

hesaplama yöntemine ilişkin ayrıntılı bilgiler,  

 Yeminli mali müşavirce gerekli görülecek diğer hususlar,  

 Yeminli mali müşavirler beyannamelerini tasdik edecekleri mükelleflerle 

ilgili olarak, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre oluşacak ticari 

kardan vergiye matrah olacak mali kâra geçişin doğruluğundan da sorumludurlar. Bu 

itibarla tasdik raporunda ticari kâra hangi kalemlerin ilave edilerek ve hangi kalemlerin 

çıkartılarak mali kâra ulaşıldığı belirtilir.  

Bu bölümde yeminli mali müşavirler, beyannamesini tasdik edeceği 

mükellefin, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre olması gereken ticari 

kâr ile vergiye matrah olacak mali kârı ve bu iki tutar arasındaki kalemleri net bir 

şekilde belirtirler. Ayrıca ödenmesi gereken vergi ve fonlar da hesaplanarak bu bölüme 

dahil edilir. Kurumlar vergisi için hesaplanan asgari kurumlar vergisinin matrahı ve 

miktarı ile dağıtılacak kar payı üzerinden tevkif edilmesi gereken vergiler de raporun bu 

bölümünde yer alır.  

Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili tasdik raporunda yapılacak açıklamaların 

ayrıntılı olması gerekir. Yeminli mali müşavirler tasdik ettikleri beyannamelerde yer 
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alan bilgilerin doğruluğunun ve gerçeğe uygunluğunun ispatında kullanılabilecek delil 

olabilecek her türlü bilgi ve belgeyi tasdik raporuna eklemektedirler.  

3.3.10.2 Raporun Vergi Dairesine Teslimi 

Yeminli mali müşavirlerce tanzim olunacak Gelir veya Kurumlar Vergisi 

Beyannamesi Tasdik Raporlarını, tasdiki yapan yeminli mali müşavirler tarafından 

kimlik ibraz edilerek tutanak karşılığında ve iki örnek olarak, çalışanlar listesine kayıtlı 

olduğunu gösteren meslek odasından alınacak faaliyet belgesi ile birlikte ilgili vergi 

dairesine teslim ederler. Vergi daireleri tasdik raporlarının bir örneğini bir ay içinde 

sözleşmesi ile birlikte Defterdarlıklar aracılığı ile Gelirler Genel Müdürlüğüne 

gönderirler.  

Beyanname verilme süresi ile yeminli mali müşavirin mesleki faaliyetini terk 

etmesi arasındaki süre üç aydan az ise tasdik raporu, mesleki faaliyetin terk edildiği ayı 

takip eden aydan itibaren üç ay içerisinde verilebilir. Bu gibi hallerde mükellef, 

faaliyetini terk eden yeminli mali müşavirle ilgili bilgi ve belgeler ile yeni yeminli mali 

müşavirle tanzim ettiği sözleşmenin bir örneğini beyannameye eklemek zorundadır. F

135 

12B  3.4. Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumluluk Kavramı 
 

Yeminli mali müşavirlerin tasdikten doğan sorumluluğu görev kusuru olan 

fiilden değil, kendine özgü özel bir sorumluluk ahlakından doğmaktadır.F

136 

             Yeminli mali müşavirler yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. 

Yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, 

kayba uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan yükümlülerle birlikte ve zincirleme 

sorumlu olurlar. Yeminli mali müşavirler yaptıkları tasdikin kapsamını düzenleyecekleri 

raporda açıkça belirtirler.F

137
F  

                                                 
135 Maliye  Bakanlığı’ndan, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 
Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Sıra No:18,R.Gazete No.22359,R.G.Tarih.30.7.1995 
136 Salih Özel, “Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdikten Doğan Sorumluluğu ve Ödeme Emri İlişkisi”, 
Yaklaşım Dergisi, Sayı.149, Mayıs 2005, s.16 
137 Yeminli Mali Müşavir,http://meslekler.meslekrehberi.org/Yeminli_Mali_M%C3%BC%C5%9Favir 
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YMM’lik mesleği kendine özgü özel bir sorumluluk hukuku anlayışıyla ve 

uluslararası bağımsızlık sorumluluk hukukunda olmayan müşterek ve müteselsil 

sorumluluk kavramı  eşitlik, genellik ve adillik ilkelerine de ters düşen bir anlayışla bir 

özel sorumluluk hukuku üretilmiştir.F

138 

47B   3.4.1.  YMM’lerin 3568 Sayılı Kanun’dan Kaynaklanan Sorumluluğu 
 

Yeminli mali müşavirlerin sorumlulukları temel olarak 3568 sayılı Yasa’nın 

12. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede; yeminli mali müşavirlerin, mükelleflerin 

mali tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile 

muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre 

incelediğini tasdik edecekleri belirtilmiştir. Bunun yanında tasdik edilen bu mali 

tabloların, kamu idaresinin yetkili memurlarınca, tasdikin kapsamı ölçüsünde 

incelenmiş bir belge olarak kabul edileceği ve yeminli mali müşavirlerin yaptıkları 

tasdikin doğruluğundan sorumlu oldukları, yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, 

tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziya uğratılan vergilerden ve kesilecek 

cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve mütesselsilen sorumlu tutulacakları 

belirtilmiştir. 

Beyanname ve eklerini tasdik eden yeminli mali müşavirler, tasdik ettikleri 

beyanname ve eklerinde yer alan bütün bilgilerle bunların dayanağını teşkil eden defter 

kayıtları ve belgelerdeki bilgilerin doğruluğu ile beyannamesini tasdik ettikleri 

mükelleflerin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmasından 

sorumludurlar. Belgelerin yasal süresi içerisinde muhasebe sistemi uygulama genel 

tebliğlerine, genel muhasebe kurallarına, vergi mevzuatına ve ilgili diğer mevzuata 

uygun ve doğru olarak yasal defterlere kaydedilmesi ve mali tablolara aktarılması 

sorumluluk kapsamındadır. Bu bilgi ve belgeler esas alınarak mükelleflerin vergi ve 

benzeri mali yükümlülüklerinin doğru olarak hesaplanması yeminli mali müşavirlerin 

sorumluluğundadır. Yeniden değerleme, amortisman tutarları, yatırım indirimi, her türlü 

istisna ve muafiyet tutarları ve benzeri tutarların vergi mevzuatı çerçevesinde doğru 

olarak tespit edilmesi, aktif ve pasif kıymetlerin Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun 

                                                 
138 Özel, a.g.e., Sayı 24 
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olarak değerlemelerinin yapılması, kaydı envanterin sağlanması ve randıman 

tespitlerinin yapılması yeminli mali müşavirlerin sorumluluğundadır.F

139 

Maliye Bakanlığı vergi denetim elemanlarınca yapılacak vergi incelemesi 

sonucunda bir matrah veya vergi farkı ortaya çıkarsa, denetim elemanları, yeminli mali 

müşavirlerin sorumluluklarının tespiti için, bulunan matrah veya vergi farkı ile yeminli 

mali müşavirlerin yukarıda belirtilen sorumlulukları arasındaki ilişkiyi inceleme 

raporunda net bir şekilde ortaya koyarlar. Yeminli mali müşavirin sorumlu tutulması 

gereken bir durumun tespit edilmesi halinde, söz konusu inceleme raporunun onaylı bir 

örneği Gelirler Genel Müdürlüğüne gönderilir.F

140
F Müşterek ve müteselsil sorumluluğu 

vergi inceleme raporu ile tespit edilen yeminli mali müşavirler nezdinde yapılacak 

takibat, vergi ve ceza tahakkukunun kesinleşmesinden sonra başlatılır. Vergi 

dairelerince yapılacak olan takibat, tahakkuku kesinleşen vergi ve cezaların tahsiline 

yönelik olur. Bununla birlikte, yeminli mali müşavirin bilgi ve rızası dışında, mükellefin 

tek taraflı tasarrufu sonucu kesinleşen ve yeminli mali müşavir tarafından ödenen vergi 

ve cezalar için mükellefe rücu hakkı saklıdır. Sorumluluğu tespit edilen yeminli mali 

müşavirle ilgili takibat ise yeminli mali müşavirin bağlı bulunduğu vergi dairesince 

yerine getirilir.F

141 

48B  3.4.2. YMM’lerin VUK’ dan Kaynaklanan  Sorumluluğu 
 

VUK’nun mükerrer 227. maddesinde gelir veya kurumlar vergisi 

beyannamesini imzalayan ve tasdik raporunu düzenleyen yeminli mali müşavirlerin 

imzaladıkları beyannamelerde veya düzenledikleri tasdik raporlarında yer alan bilgilerin 

defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından 

dolayı ortaya çıkan vergi ziyanına bağlı olarak da vergi, ceza ve gecikme faizlerinden 

mükellefle birlikte müştereken ve mütesselsilen sorumlu tutulacağı belirtilmiştir. 

Bu maddeye göre meslek mensupları, imzaladıkları vergi beyannamelerinde 

yer alan bilgilerin defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını oluşturan belgelere 

                                                 
139 Duman, a.g.e, s.186 
140 Mustafa Atmaca, “Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumlulukları Çerçevesinde Takip Yönetimi”,Vergici 
ve Muhasebeci Diyalog Dergisi, Sayı:219 (Temmuz 2006), s.37 
141 Maliye  Bakanlığından, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 
Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Sıra No:18, R.Gazete No.22359, R.G.Tarih.30.7.1995 
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uygun olmamasından dolayı ortaya çıkan vergi ziyaına bağlı olarak belirlenen vergi, 

ceza ve gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve mütesselsilen sorumlu 

tutulurlar.F

142
F Ancak meslek mensubunun müştereken ve mütesselsilen sorumlu 

tutulması iki koşula dayandırılmıştır;F

143 

1. Vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış serbest 

muhasebeci, serbest muhasebeci malî müşavir veya yeminli malî müşavirler tarafından 

da imzalanması mecburiyetini getirmeye, bu mecburiyeti beyanname çeşitleri, mükellef 

grupları ve faaliyet konuları itibariyle ayrı ayrı uygulatmaya,  

2. Vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar 

mahsubu ve benzeri hükümlerden yararlanılmasını Maliye Bakanlığınca belirlenen 

şartlara uygun olarak yeminli malî müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz 

edilmesi şartına bağlamaya, bu uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemeye 

yetkilidir.  

Aşağıdaki tabloda YMM’lerin sorumlulukların kapsamında haklarında 

istenilen disiplin kovuşturmaları ve açılan idari davalara ilişkin bilgiler yer almaktadır. 

Tablo 12 

 YMM’ler hakkında İstenen Disiplin Kovuşturmaları 

Yıllar 

Kovuşturma 
İstenen YMM 

sayısı 

Disiplin Cezası 
Verilen YMM 

Sayısı 

Disiplin Cezası 
Verilmeyen YMM 

sayısı 

Disiplin Sonucu 
Gelmeyen YMM 

sayısı 
2001 ve 
öncesi 
yıllar 1190 265 807 118 

2002 395 45 302 48 

2003 277 14 123 140 

2004 254 34 189 31 

2005 129 5 70 54 
Kaynak: Ali Çelikkaya, Fazıl Tekin, Vergi Denetimi, Ankara: Seçkin Yayın, 2.baskı, 

2007, s.69 

                                                 
142 Salih Özel,”Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Sorumluluk Sigortası II, Mükellefin 
Dergisi(Ocak200)3, s.107-113 
143 Çelikkaya, Tekin, a.g.e., s.66 
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Tablo 13 

Meslek Mensupları Hakkında Açılan İdari Davalara İlişkin Bilgiler 

Yıllar 
YMM 

Davaları 
SMMM 
Davaları 

SM 
Davaları

Mevzuata İlişkin 
Davalar 

Diğer 
Davalar 

2001 ve öncesi 
yıllar 402 268 322 240 5 
2002 10 3 9     
2003 7 1 8     
2004 21 8 3 1   
2005 14 20 16     

Toplam 454 300 358 241 5 
Kaynak: Ali Çelikkaya, Fazıl Tekin, Vergi Denetimi, 2.Baskı, Ankara:Seçkin Yayın, 

2007, s.70 

Bazı ülke uygulamalarında yeminli mali müşavirlerin, doğacak olan vergi ziyaı 

ve cezalardan müşterek müteselsil sorumluluk kavramı yoktur. Bu ülkelerde seçilen 

sistemde tespit edilen vergi ziyaı ve cezalar normal olarak mükelleften tahsil edilmekte, 

bunun yanında idarece yeminli mali müşavirler yada denetim şirketleri aleyhine ayrıca 

tazminat davası açılmaktadır. Davada üzerinde durulan konu, tarhiyata konu olan 

işlemin denetim şirketi tarafından tespit edilebilmesinin mümkün olup olmadığıdır. 

Eğer bu ilişki kurulursa çok küçük alacaklar için bile denetim şirketi çok yüksek 

tutarlarda tazminat öder. Tazminat; yalnızca ziyaa uğrayan verginin telafi edilmesine 

değil, aynı zamanda sisteme olan güveni sarsmak gibi çok daha genel sebebe 

dayandırılmaktadır. Bu sistemin seçildiği ülkelerde devlet hem vergi ziyaı ve cezaları 

hem de ek olarak tazminatı tahsil edebilme olanağına kavuşmakta yani toplamda daha 

büyük bir kamu alacağı doğmaktadır. Ancak böyle bir sistemin işleyebilmesi için, 

ülkenin hukuk sisteminden, denetim sisteminin kuruluş biçimine kadar çok çeşitli 

koşulların buna uygun olması gerekmektedir.F

144 

            ABD’deki Enron, İtalya ve İngiltere’deki firma bilançolarındaki hilelere göz 

yuman meslek mensuplarının denetimlerinin ayrıca yapılması, onların meslekteki, 

sorumluluklarının yeniden gözden geçirilmesine gerek duyulması Dünya’da ve 

Türkiye’de yeminli mali müşavirliğe bakışları değiştirmiştir. Alınan önlemler 

                                                 
144 Burhan Gündoğdu ,“Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Sorumluluğu”, E-Yaklasım Dergisi, 
Sayı.168(Aralık 2006), www.yaklasım.com.tr(22.05.2008) 
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ülkemizdeki yeminli mali müşavirlik mesleğine yakın kurallardır. Türkiye’deki kadar 

ağır sorumluluk verilmese de, denetçilerin tarafsız komitelerce denetlenmesi YMM 

meslek odalarımızın görevini yüklenmelerine benzemektedir. F

145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
145 Hüseyin Pur  Perviz, Muhasebe ve Denetim Mesleğinin Geleceği ve Sorumluluğu, 17.Dünya 
Muhasebe Kongresi, 5.Muhasebe Denetim Sempozyumu (26 Mayıs 2001) 
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2B4.  YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN SUNDUĞU TAM 

TASDİK HİZMETİNİN VERGİ DENETİMİNDEKİ YERİ 

Vergi denetimi, çağdaş vergi sisteminin işlemesini güvence altına alan ve 

zaman içerisinde bozulmasını engelleyen bir işleve sahiptir. Denetimdeki etkinlik hem 

vergi idaresinin başarısını artırmakta, hem de yasaların öngördüğü yaptırımların 

uygulanmasına ortam hazırlamaktadır. Bu nedenle vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi 

ve mükelleflerin doğru beyanda bulunmaları için vergi denetimlerinin yaygın ve etkin 

bir şekilde yapılması büyük önem taşımaktadır.F

146 

Gelişmiş ülkelerde bir taraftan pazar ekonomisi tüm kurumları ile yerleşmiş, 

işletme ölçekleri büyümüş, sermaye piyasaları ve bankacılık sistemi gelişmiş ve parasal 

akışların bankacılık sistemi ile yapıldığı, diğer taraftan da vergi idaresinin güçlü bir 

örgütlenme yapısına sahip olduğu için vergi denetimleri de daha kolay ve etkili 

yapılabilmektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ise kayıt dışı ekonominin 

yaygın ve vergi idaresinin güçlü olmadığından dolayı vergi denetimleri etkin bir şekilde 

yapılamamaktadır.  

Ülkemizde vergi denetiminin etkin bir şekilde gerçekleşmesi örgütlenmeden 

vergi mevzuatına, denetim elemanı sayısından, vergi bilincine, mevzuatta yer alan 

uzlaşma gibi pek çok faktörün etkisi altındadır. 

Kamu tarafından gerçekleştirilen vergi denetimlerinde yaşanan temel sorunlara 

baktığımızda:F

147 

a) Vergi denetiminde örgütlenme ve uzmanlaşma sorunları:  

              Örgütlenme sorunu tüm organizasyonel yapılarda olduğu gibi vergi denetimi 

için de önem taşımaktadır. Maliye Bakanlığı’nın fonksiyonlarının artması ve 

yaygınlaşması nedeni ile artırılan denetim birimlerinin sayısı, bir yandan tekrarlanan 

                                                 
146  Ceylan, a.g.e., s.189 
147  Ceylan, a.g.e., s.190 
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denetime ve kaynak israfına, diğer yandan da denetim kargaşasına ve denetim birimleri 

arasında koordinasyonsuzluğa sebep olmaktadır. İkinci bölümde de açıklandığı gibi 

vergi denetimi, merkez ve taşra teşkilatında görevli inceleme elemanları tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Merkez ve taşra teşkilatlarına bağlı denetim birimlerinin 

birbirlerinden ayrı ayrı örgütlenmeleri yani vergi denetiminin tek elden yürütülememesi, 

denetim faaliyetlerinin planlı ve koordineli idaresine engel olmaktadır. Bunun 

sonucunda bazı alanlar denetim dışında kalırken bazı alanlar ise her denetim 

birimlerince aynı anda denetlenmektedir.F

148 

Kamu tarafından vergi inceleme elemanlarına çok çeşitli görevler 

verilmektedir. Bu yüzden denetim alanları itibari ile uzmanlaşma sağlanamamakta, 

görev ve yetki konularından kaynaklanan iletişim ve organizasyon bozuklukları 

görülmektedir. Vergi inceleme elemanlarının inceleme görevinin yanında teftiş, 

soruşturma ve idari görevinin de bulunması bir taraftan vergi denetiminin etkin olarak 

gerçekleştirmesini engellerken diğer taraftan da personelin iç denetimi veya idari 

görevinin yürütülmesinde aksaklıklara neden olmaktadır.F

149 

b) Denetim elemanlarının nitelikleri ve sayısal yetersizliği: 

Vergi denetimi nitelikli, ancak sayı bakımından sınırlı denetim elemanınca 

yapılıyor olması, hem zaman ve hem de maliyet açısından denetimin etkinliğini 

olumsuz yönde etkilemektedir.F

150 

Denetim görevi için seçilen elemanlar aranan şartlar itibari ile titizlikle 

seçilmekte ve ihtiyaç duyulan niteliklerle donatılmaktadır. Gelirler kontrolörlerinin, 

hesap uzmanlarının ve vergi denetmenlerinin nitelikleri yeterli düzeydedir. Ancak 

işkolları itibariyle bir uzmanlaşmaya gidilemediğinden işkolları ile ilgili yeterli bilgiye 

sahip değillerdir. Bu da elemanların her türlü vergi incelemesi ile uğraşmalarına, her 

vergi konusu ve sektöre yönelik çalışmaya girmesine ve mükellef için ayrılan zamanın 

                                                 
148 Mehmet Emin Merter, “Türkiye de Vergi Denetimi ve Vergi Denetimi Etkinliğin Sağlanmasında 
Toplam Kalite Yönetimi”, Dokuz Eylül Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Doktora Tez, 
İzmir, 2004, s.86 
149 Ceylan, a.g.e., s.191 
150 Acar, Merter, a.g.e., s.9 
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uzamasına neden olmaktadır. Bazı mahalli denetim elemanlarının da bilgi ve uzmanlık 

düzeyi yeterli olmamaktadır.F

151 

Vergi inceleme elemanlarının sayısı oldukça azdır ve  denetim birimlerindeki 

kadroların doluluk oranlarına bakıldığında, mevcut kadroların ancak yarısının dolu 

olduğu görülmektedir.F

152
F Bu durum, çeşitli sebeplerden dolayı görevlerinden ayrılan 

çok sayıda denetim elemanı bulunmasından, söz konusu kadrolar için eleman alımı 

sırasında titiz davranılmasından ve personel devir hızının yüksek olmasından 

kaynaklanmaktadır. Vergi inceleme elemanlarına sağlanan imkanlar yetersiz olmakta ve 

yetişen elemanlar özel kesime geçmektedir.F

153
F 3568 sayılı Kanunla, meslekte 10 yılını 

tamamlayan merkez denetim elemanlarından maliye müfettişleri, gelirler kontrolörleri 

ve hesap uzmanlarına sınavsız yeminli mali müşavir olabilme imkanının verilmesi, 

özlük haklarındaki olumsuzluklar gibi çeşitli sebepler, denetim elemanlarından önemli 

bir kısmının kurumlarından ayrılmalarına sebep olmaktadır. Bugün vergi denetim 

elemanlarının almış oldukları ücretler, ürettikleri hizmetle doğru orantılı olmadığı gibi 

iş riski ve benzer görevi yerine getiren meslektaşlarına nazaran oldukça düşüktür. Bu da 

vergi denetim elemanlarının etkinliğini olumsuz olarak etkilemektedir.  

Şubat 2008 tarihi itibariyle denetim elemanı sayısı 3.510 olup ayrıntılı kadro 

bilgileri aşağıda tabloda yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
151 Ceylan, a.g.e., s.192 
152 Acar, Merter, a.g.e., s.9 
153 Derya Yayman, “Vergi Denetiminde Etkinliğin Sağlanması”. Dokuz Eylül Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Maliye Anabilim Dalı, Doktora  Tezi, İzmir, 1999, s.209 
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Tablo 14 

 Vergi Denetim Kadroları 

  DOLU KADRO BOŞ KADRO TOPLAM KADRO 

        

BAKANA BAĞLI :  432 1186 1618 

MALİYE MÜFETTİŞİ(2) 125 342 467 

HESAP UZMANI (2) 307 844 1151 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINA BAĞLI :  3078 5322 8400 

MERKEZİ:       

GELİRLER KONTROLÖRÜ(2) 321 579 900 

 MAHALLİ (DEFTERDARLIK EMRİNDE):       

VERGİ DENETMENİ(2) 2757 4743 7500 

G E N E L T O P L A M : 3510 6508 10018 
 
(2) MALİYE MUFETTİŞ YARDIMCILARI, HESAP UZMAN YARDIMCILARI VE STAJYER GELİRLER KONTROLÖRLERİ 
İLE VERGİ DENETMEN YARDIMCILARI DAHİL. 
ŞUBAT 2008 TARİHİ İTİBARİYLE 

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı 
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/CVI3.htm (Erişim 10.03.2008) 

             Tabloyu incelediğimizde denetim kadrolarının yetersiz olduğu (Toplam 3510 

denetim elemanı) ve mevcut kadroların ise dolu olmadığı görülmektedir ve bunun 

sonucunda gerçekleştirilen denetimler de yeterli olmamaktadır. F

154 

            c) Vergi denetim oranlarının düşük olması: 

             Kamu tarafından gerçekleştirilen vergi denetim oranı %2 ile %4 arasında 

değişmektedir, ortalama olarak ise %2,9’dur. Bu oran bize her yüz mükelleften sadece 

2,9’luk kısmının denetlendiğini göstermektedir. Bu durum aşağıdaki tabloda da 

görülmektedir.F

155 

 

 

 

                                                 
154 Hakan Kıvanç, “Türkiye’de Vergi Denetimine İhtiyaç Nedenleri ve Anket Işığında Mükelleflerin 
Vergiye Bakış Açısı”, http://www.alomaliye.com/2007/hakan_kivanc_vergi_denetimi.htm 
155 Çelikkaya, Tekin ,a.g.e, s.39 
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Tablo 15 

 Mükelleflerin Denetlenme Oranları 

Yıllar Denetim Sayısı Mükellef Sayısı  Denetim Oranı(%) 
1991                 78.803                  2.116.737    0,037 

1992                   5.937                  2.109.306    0,003 

1993                 68.954                  2.097.344    0,033 

1994                 48.056                  2.139.475    0,022 

1995                 56.096                  2.149.693    0,026 

1996                 54.536                  2.173.144    0,025 

1997                 63.198                  2.253.041    0,028 

1998                 68.748                  2.415.771    0,028 

1999                 51.731                  2.548.418    0,020 

2000                 60.335                  2.388.850    0,025 

2001                 68.132                  2.334.209    0,029 

2002               113.244                  2.315.241    0,049 

2003                 68.251                  3.896.382    0,018 

2004               153.881                  4.031.702    0,038 

2005               104.578                  3.876.305    0,027 

 

Kaynak: İ.Atilla Acar, M.Emin Merter,“Türkiye’de 1990 sonrası Vergi Denetimi ve 
Vergi Denetiminde Etkinlik Sorunu”, Maliye Dergisi(2005), s.16 

            Tablo 15’de yer alan denetim sayısını mükellef sayısına oranladığımızda bu 

oranın ne kadar az olduğunu görmekteyiz. 

d) Vergi mevzuatından kaynaklanan sorunlar:  

Vergi denetiminin etkinliğinde vergi mevzuatının rolü büyüktür. Mevzuatın 

denetimle ilgili hükümlerinin objektif ve caydırıcı olmaması halinde, yapılan denetimler 

mükellef üzerinde etkili bir sonuca ulaştırılamaz.F

156 

             Vergi mevzuatımız da çok sık yapılan değişiklikler nedeniyle konunun 

uzmanları dahi mevzuata bakmadan karar veremez hale gelmişlerdir. Bu kadar sıklıkla 

değişen vergi mevzuatı bir yandan denetim birimlerinin diğer yandan da mükelleflerin 

işini zorlaştırmaktadır.F

157
F Eskiden çıkarılmış kanunlar bugün geçerliliği olmadığı halde 

hala mevzuatta yer almakta ve zihinleri karıştırmaktadır. Mevzuatta boşlukların ve 

                                                 
156 Metin Erdem, Türkiye’de Vergi Kaçakçılığının Önlenmesinde Vergi Denetiminin Etkinliğinin 
Sağlanması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Bursa, 1986, s.46 
157 İbrahim Atilla Acar, Mehmet Emin Merter,“Türkiye’de 1990 sonrası Vergi Denetimi ve Vergi 
Denetiminde Etkinlik Sorunu”, Maliye Dergisi(2005), s.8 
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belirsizliklerin olması ayrıca karmaşık olan yapının da bulunması yanlış yorumlara 

sebep olmaktadır.F

158
F  

Vergi mevzuatımızda çeşitli belirsizliklerin ve boşlukların olması, vergi 

kanunlarının sık sık değiştirilmesi, sistemin çok karışık olması dolayısıyla farklı 

yorumlara yol açması, ülkenin ekonomik ve sosyal şartlarına uygun olmaması gibi 

sebepler etkin bir vergi denetimine engel olmaktadır. 

e) Vergi mükelleflerinin bilgi düzeyinin yeterli olmaması ve davranışları:  

Vergi mükelleflerinin bilgi düzeyi vergi ödevlerini yerine getirirken vergi 

idaresi ile işbirliği ve anlayış içerisinde bulunmaları vergi incelemelerinin başarısı 

bakımından önemli bir etkendir. Mükellefler ile vergi idaresi arasında karşılıklı anlayış 

ve yardımlaşma olmaması, vergi denetimine olan ihtiyacı artıran ve denetimin 

verimliliğini olumsuz yönde etkileyen bir husustur.F

159 

Kişilerin vergiye karşı olan davranışlarını belirleyen ve aynı zamanda vergiye 

karşı olan direncin azalmasını da sağlayan en önemli faktörlerden biriside toplumda 

vergi bilincinin oluşmasıdır. Vergi bilincinin oluşmadığı toplumlarda vergilendirmeye 

karşı oluşan direnç, vergi idaresinin ve dolayısıyla denetimin etkinliğini olumsuz yönde 

etkilemektedir. Ülkemizde çeşitli sebeplerle mükelleflerin vergi ödeme bilinçleri 

oldukça düşüktür. Vergi bilincinin oluşturulması amacına yönelik olarak, vergi 

mükelleflerine güvenilmesini ve mükelleflerin vergilerini gönüllü olarak 

ödeyebilmelerini sağlayacak tedbirlerin alınması gerekmektedir. Aksi takdirde vergi 

mükellefleri vergiye karşı bir direnç göstereceklerdir. Vergi bilincinin 

oluşturulamamasına ilişkin en önemli husus, toplanan vergilerin harcanmasına dair 

mükelleflerde olumsuz düşüncelerin bulunmasıdır. Nitekim yapılan bir ankette, 

mükelleflerin, vergisini eksik beyan etmelerinin temelinde yatan temel düşüncenin 

                                                 
158 Ersan Öz, “Türkiye’de Vergi Tabanın Genişletilmesinde Vergi Denetiminin Etkinliği”, Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Trabzon, 2000, 
s.88 
159 Yayman, a.g.e., s.211 
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ödediği verginin yolsuzluklarla harcandığı ve kendisine hizmet olarak dönmediği 

şeklinde bir inancın egemen olduğu görülmektedir.F

160 

Bunun yanında ağırlaşan vergi yükleri karşısında mükellefler daha az vergi 

ödemenin yollarını aramaktadırlar. Mükelleflerin ve toplumun vergi bilincine sahip 

olmaları vergi kaçakçılığı faaliyetlerini azaltmaktadır.F

161 

f) Vergi sisteminde beyan esası işlememektedir:  

Vergi sistemimizde beyan esası uygulanmaktadır. İkinci bölümde de ele 

alındığı gibi beyan esası maalesef işlememekte ve son yıllarda beyan esasından 

uzaklaşılmaktadır. İkinci bölümde yer alan tablo 2,3 ve 4’de görüldüğü gibi ülkemizde 

gelir üzerinden alınan vergiler yüzde olarak harcamalardan alınan vergilerin altına 

düşmüş, beyana dayalı vergilerin büyük kısmı beyanname vermek yolu ile değil 

kaynaktan kesilme yolu ile ödenmiş ve dolaylı vergilerin toplam (dolaylı ve dolaysız 

vergi) içerisindeki payı artmıştır.F

162
F  

Beyan sisteminin etkinliğinin azalması, vergi kanunlarında bazı belirsizliklerin 

ve boşlukların olması, vergi kanunlarının ve uygulama normlarının sık sık 

değiştirilmesi, sistemin çok karmaşık olmasının farklı yorumlara yol açması, ülkenin 

ekonomik ve sosyal gerçeklerine uymama, kamu tarafından gerçekleştirilen denetimin 

yeterli mükellefe ulaşamaması ve mükelleflerde vergi bilinci eksikliği gibi sorunlar  

yaşanmaktadır. Diğer taraftan vergi ilişkilerinde, ticaret ve endüstride meydana gelen 

gelişmelerin yarattığı mali ve ekonomik sorunlar büyük ve karmaşık bir hal almıştır. 

Bunun yanında ekonomi içindeki sermaye şirketlerinin sayılarının artması ve yapılarının 

büyüyerek genişlemesi, mükelleflerin ve hissedarların şirketlerle olan ilişkilerinin 

karmaşık hale gelmesine yol açmıştır. Bu durum şirketlerin bilanço hesaplarının ciddi 

bir şekilde tutulmasını, denetlenmesini ve ilgilenen herkes tarafından bilinmesini 

zorunlu hale getirmiştir.F

163
F Bu sorunlar sonucunda, ülkemizde modern vergi sistemleri, 

                                                 
160 Acar, Merter, a.g.e., s.10 
161 Öz, a.g.e., s.94 
162 Çetinkkaya, Tekin, a.g.e., s.230 
163 Ceylan, a.g.e., s.123 
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muhasebe, işletmecilik ve vergi konularında yüksek bilgi ve ihtisas sahibi olacak yeni 

bir mesleğin varlığına ihtiyaç duyulmuştur. 

13.06.1989 tarihinde 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile meslek mensupları ve 

mesleğin konusuna ilişkin genel kurallar belirlenerek sistemimizdeki önemli bir boşluk 

giderilmiştir.F

164 

Maliye Bakanlığı’nın bu yasadan beklentisi, denetimde etkinliğin 

artırılmasıdır. Bu kanun kamu tarafından gerçekleştirilen vergi denetimine iki açıdan 

katkı sağlar; ilk olarak Maliye Bakanlığı’nın yapacağı denetime yardımcı olmak, ikinci 

olarak da defter ve belgelerin tutulmasında ve hazırlanmasındaki kargaşa ve 

yanlışlıkların ortadan kaldırılması ile vergi denetimine hız ve verimlilik 

kazandırmaktır.F

165 

3568 sayılı kanun ile işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve 

güvenilir bir şekilde işleyişini sağlama, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde 

denetlemeye değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililere ve resmi mercilere 

tarafsız bir şekilde sunmak ve yüksek mesleki standartları gerçekleştirmek 

amaçlanmıştır. Kanunun genel gerekçesi ise Maliye Bakanlığı’na vergi denetimi 

konusunda yardımcı olma, Türk vergi sisteminin yozlaşmasını engelleme, vergicilik ve 

işletmecilik alanlarında güven ve ahlak unsurunu geliştirme, vergi kanunların 

uygulamasından doğacak uyuşmazlıkları azaltmaktır. Bu sayede bugüne kadar kamu 

tarafından gerçekleştirilen vergi denetimi hizmetinin artık kamunun dışında fakat gene 

onun kontrolü altında odalara bağlı kişilerce yapılması sağlanmıştır.F

166 

                                                 
164 Nihal Saban, “3568 ve 4008 sayılı Yasalar, Tebliğler ve Danıştay Kararları Ardında Meslek 
Mensupları, Mesleğin Konusu ve Sorumluluk”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 80(Ağustos 1995) , s.92 
165 Mustafa Özdil, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik 
Kurumlarının Denetimsel İşlevleri, Türkiye’de Denetimin Etkinliği ve Verimliliği Sempozyumu, Maliye 
Bakanlığı APK Yayını, 1990, s.348 
 166 Yasin Yılmaz, “Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi Oluşumuna  Yol Açan Vergi Suçları ve Bunların 
Önlenmesine Yönelik Bir Faaliyet Olarak Vergi Denetim Faaliyeti”, Dokuz Eylül Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2005, s.100 
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Bu kanun ile muhasebecilik ve yeminli mali müşavirlik kurumu meslek 

statüsüne kavuşarak, muhasebecilik tam anlamı ile profesyonel bir nitelik kazanmıştır. 

Meslek mensupları: 

 Serbest muhasebeci  

 Serbest muhasebeci mali müşavir  

 Yeminli mali müşavir olarak tanımlanmıştır. 

İlgili mevzuata göre ilk kademeyi teşkil eden serbest muhasebecilerin görevi 

defter tutma ve mükelleflerin bilanço kar-zarar tablolarını ve beyannamelerini 

düzenlemek gibi muhasebe pratiğine ilişkin işleri yapmak olup denetim yetkileri yoktur. 

İkinci kademeyi teşkil eden serbest muhasebeci mali müşavirler ise serbest 

muhasebecilerinin görevlerinin yanında mali konularda müşavirlik ve muhasebe 

denetimi yapma yetkileri de bulunmaktadır. Son kademede yer alan yeminli mali 

müşavirler ise müşavirlik ve muhasebe denetim işleri yanında ilgili mevzuat ile Maliye 

ve Gümrük Bakanlığı ve resmi mercilere verilecek işleri de yapmakla yetkilidirler. 

Maliye Bakanlığı’nı daha sonradan çıkardığı yönetmelik ve tebliğler ile bu görevin 

mahiyetini belirlemiş ve yeminli mali müşavirlerin belli konularda yapacakları denetim 

sonucu düzenleyecekleri tasdik raporları ile gerçeği yansıttığını kabul ettikleri konu ve 

belgelerin kamu idaresi yetkililerince tasdikin kapsamı ölçüsünde incelenmiş olacağı 

hükme bağlamıştır. F

167
F  

Düzenli bir muhasebe sistemi ile vergi kayıp ve kaçağının özdenetim yolu ile 

denetlenerek en aza indirilmesi ve maliye teşkilatı ile mükellefler arasında köprü görevi 

yaparak sağlıklı ilişkiler kurulabilmesi için yeminli mali müşavirlere önemli görevler 

düşmektedir. Meslek mensuplarının en önemli görevlerinden biriside vergi bilincinin 

oluşmasını ve mükellefler ile iyi ilişkiler kurarak yapılması gereken işlerin kısa sürede 

yapılmasını sağlamak ve onların yanlış yapmasını önlemektir.F

168 

                                                 
167 Özkanlı, a.g.e, s.23-24 
168 Tansu Çiller, “Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin 
Ekonomideki Yeri ve Önemi”, Yaklaşım Dergisi, Sayı.23 (Kasım 1994), s.6 
 

 
 

76



 

13B4.1. Yeminli Mali Müşavirlerin Sunduğu Tam Tasdik Hizmetinin Vergi             

Denetimine Katkıları 

Tam tasdik uygulamasını muhasebe ve finansal tablo denetimini de içeren 

detaylı bir vergi denetim çeşidi olarak tanımlayabiliriz. Tam tasdik kapsamına giren 

kurumlar ve gelir vergisi beyannameleri tasdik edilirken hem muhasebe ilke ve 

standartları hem de vergi mevzuatı dikkate alınır.F

169
F  

Maliye Bakanlığı inceleme elemanlarının görevleri ile yeminli mali 

müşavirlerin yerine getirdiği denetimlerin kıyaslanması mümkün değildir. Bilindiği 

üzere Maliye Bakanlığı inceleme elemanları dönemi kapanmış, beyanı yapılmış 

matrahları denetlemektedirler. Yeminli mali müşavirler ise dönem içinde denetim 

yapmaktadır.F

170 

Bir işletmenin denetlenmesinde o işletmenin muhasebe düzeni ve iç kontrol 

sisteminin önemi bilinmektedir. Böyle bir ortam içinde iyi planlanmış ve iyi uygulanan 

bir denetim çalışması hata ve hileleri ortaya çıkarmakta ve denetimin yaptığı psikolojik 

baskı ile gelecekteki hata ve hileleri de önlemektedir. Denetim finansal tabloların 

güvenilirliğini arttırmakta, işletme yönetimi ve işletmede çalışanların sahtekârlık yapma 

eğilimlerinin kısılmasına yardımcı olmaktadır. Bu sayede denetlenmiş finansal tablolar 

resmi kurumlara sunulan finansal rapor ve vergi beyannamelerine temel 

oluşturduklarından, bu bildirimlerin güvenilirliği arttırılmış ve böylece devlet tarafından 

yapılabilecek bir vergi denetiminin yapılma olasılığı azaltılmış olmaktadır. Denetlenen 

işletmenin muhasebe kayıtlarındaki maddi hatalar ortaya çıkartılmış ve bu sayede 

gelirlerin ve giderlerin doğru olarak gösterilebilmesine yardımcı olunmuştur.F

171
F    

49B             4.1.1. Mükelleflerin Eğitilmesi ve Vergi Bilincinin Yerleştirilmesi 

3568 sayılı kanunun 2. maddesinden  anlaşıldığı gibi; yeminli mali müşavirler 

mükelleflerine işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları 

                                                 
169 Ayhan Durgun, “Vergi Kayıp ve Kaçaklarını Önlemede Yeminli Mali Müşavirlik Kurumunun Yeri ve 
Önemi”, Dokuz Eylül Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tez, İzmir, 2002, 
s.138 
170 Pur, a.g.e., s.2 
171 Katkat, a.g.e., s.234-235 
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ile ilgili işlerini düzenlemelerine yardımcı olmakta ve bu konularda belgelerine 

dayanarak inceleme, tahlil, denetim yapmakta, mali tablo ve beyannamelerle ilgili 

konularda görüş belirtmekte, bilirkişilik yapmakta ve bu sayede mükelleflerini 

eğitmektedirler. 

Yeminli mali müşavirler tam tasdik uygulamasında mükelleflerine görev gereği 

muhasebe denetimini de içeren vergi denetim hizmetini yerine getirmektedirler.  

Yeminli mali müşavirlerin yaptığı beyan öncesi periyodik denetimler sayesinde 

katkılarını sıralarsak;F

172
F  

 İşletmelerin muhasebe departmanları özel bir  eğitimden geçirilmekte,  

 Muhasebe hileleri önlenmekte, sahte belge denetimi ile müşteriler 

korunmakta, 

 Yasaların yanlış uygulanmasına anında engel olunmakta ve yasalara 

uygunluk sağlanmakta,  

 Mükelleflere dolaylı yoldan vergi eğitimi verilmekte ve vergi ödeme 

bilinci yaygınlaştırılmaktadır. 

50B4.1.2. Matrah ve Vergi Beyanının Doğruluğunun Sağlanması 

Tasdik çalışmalarının en önemli sonucu mükelleflerin vergi matrahları ve vergi 

beyanlarında doğruluğun sağlanmasıdır.F

173
F Yasanın genel gerekçesinden  anlaşıldığı 

gibi yeminli mali müşavir mükellefinin hesap ve kayıtlarını gösteren mali tablolarının 

yanıltıcı olmayacak şekilde eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak düzenlenmesini, yani 

mükellefinin beyanının doğruluğunu sağlamaktadır. Belgelerin yasal süresi içinde 

Muhasebe Sistemi Genel Tebliğlerine, genel muhasebe kurallarına, vergi mevzuatına ve 

ilgili diğer mevzuata uygun ve doğru olarak yasal defterlere kaydedilmesi ve mali 

tablolara aktarılması yeminli mali müşavirlerin sorumluluğundadır. Ayrıca bu bilgi ve 

belgeler esas alınarak mükelleflerin vergi ve benzeri yükümlülüklerinin doğru olarak 

                                                 
172 Pur, a.g.e., s.2 
173 M.Raşit Alpay, “Yeminli Mali Müşavirlerin Tam Tasdik Sonuçları”, E-Yaklaşım Dergisi, Sayı:45 
(Eylül 1996), s.4,www.yaklasım.com.tr(22.05.2008) 
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hesaplanması da onların sorumluluk kapsamındadır.F

174
F Mükelleflerin meslek 

mensupları tarafından doğru beyanda bulunmaya zorlanmaları vergi kayıp ve kaçağının 

önlenmesi açısından önemlidir.F

175 

                                                

51B4.1.3. Vergi Kayıp ve Kaçağının Önlenmesi 

Tasdik çalışmalarından kamu kesiminin en büyük beklentilerinden biride vergi 

kayıp ve kaçaklarının önlenmesine katkı sağlamasıdır. Gelir ve Kurumlar Vergisi 

beyannamelerinin yeminli mali müşavirlerce tasdik edilmesi, bir anlamda denetimin 

özelleştirilmesi anlamına gelmektedir. Bu yönü ile iyi organize edilmiş ve kamu 

kesiminin vergi denetim faaliyeti ile uyumu sağlanmış bir tam tasdik sistemi sayesinde 

vergi denetim faaliyeti özelleştirilmiş olur. Çünkü tasdikten kaynaklanan sorumluluğu 

taşıyan yeminli mali müşavirler beyannamelerini tasdik ettikleri mükelleflerinin vergi 

kaçırmalarına izin vermemekte ve bu mükelleflerle ilişkisi olan diğer mükelleflerin 

beyanlarına da olumlu etkide bulunmaktadırlar.F

176 

            Ekonominin kayıt altına alınması konusu son yıllarda üzerinde en çok tartışılan 

konulardan biridir. Ekonomide kayıt dışı işlemlerin varlığı, ülke açısından büyük 

miktarlarda vergi kayıp ve kaçağının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu nedenle 

ekonomideki kayıt dışı işlemlerin kayıt altına alınmasında diğer birçok tedbirlerin yanı 

sıra vergi denetimlerinin de rolü büyüktür.F

177 

Kayıt dışı ekonominin boyutunun küçültülmesinde, vergi kayıp ve kaçaklarının 

en aza indirilmesinde vergi denetiminin etkin olarak gerçekleşmesinin önemi büyüktür. 

Gelir idaresi bu görevini mükelleflerin ortalama olarak %3’üne ulaşarak 

sürdürülebilmektedir. Yeminli mali müşavirler yaptıkları tasdik çalışması sayesinde 

mükelleflerin vergi mevzuatına uygun olarak faaliyetlerini gerçekleştirmesini 

sağlamaktadırlar.F

178
F Bu sayede;F

179 

 
174 Duman, a.g.e., s.186 
175 Hakan Koca, “Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin 
Türk Vergi Hukukundaki Yerleri”, Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü, Yayınlanmamış 
Yeterlilik Etüt Raporu, 24-9/9,  Ankara, 1996, s.2  
176 Merter, a.g.e., s.121 
177 Acar, Merter, a.g.e., s.23 
178 Yılmaz, a.g.e, s.112-113 
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 Örtülü kazanç sayılabilecek uygulamalar önemli ölçüde ortadan kaldı-

rılmakta, 

 Kaydi stokların gerçek stoklara önemli boyutlarda yaklaştırılması 

sağlanmakta, 

 İstisna ve muafiyetlerin doğru olarak uygulanması sağlanmakta, 

 Yeniden değerlendirme ve amortisman uygulamalarının doğru uygulan-

ması sağlanmakta, 

 Asıl önemlisi sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı evrak kullanımı 

ve düzeltilmesine önemli oranda engel olunmakta ve bu konuda çok ciddi deneyim ve 

bilgi edinilmektedir. 

Vergi kayıp ve kaçaklarının önemli nedeni olan sahte veya muhteviyatı itibari 

ile yanıltıcı belge kullanılmasının önlenmesi kapsamında YMM’ler denetim 

çalışmalarında, alt firmalarca düzenlenen faturaların gerçekliğini araştırmaktadırlar.            

52B4.1.4. Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanımının 

Önlenmesi 

             Kanunlar ile özellikle sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge 

düzenlenmesi ve kullanılmasının önlenmesine yönelik olarak YMM’lere önemli 

sorumluluklar yüklenmiştir. Buna göre yeminli mali müşavirler tasdik edecekleri 

beyannamede yer alan bilgilerin doğruluğunu sağlamak için karşıt inceleme yapmak ve 

düzenlenen belgeleri sahte ya da muhteviyatı itibari ile yanıltıcı olup olmadığını kontrol 

etmek zorundadırlar.F

180 

Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kavramları, hesap uz-

manlarınca düzenlenen KDV Beyannamesi Düzenleme Kılavuzunda şöyle tarif 

edilmiştir; vergi uygulamalarında kullanılan belgelerin geçerliliği, belli edilen şekil 

şartlarına uygun olarak düzenlenmelerine ve gerçeği aksettirmelerine bağlıdır. Buna 

göre, hukuki geçerliliğini sağlayan zorunlu ve yeterli unsurlara sahip olmayan belgeler 

                                                                                                                                               
179 Alpay, a.g.e., s.4 
180 Çelikkaya, Tekin, a.g.e., s.70 
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sahte belgelerdir. Bir mal hareketi veya hizmet söz konusu olmadığı halde düzenlenen, 

belge düzenleme yetkisi bulunmayanlar tarafından düzenlenen, başkası adına bastırılıp 

kullanılan belgeler sahte belge olarak kabul edilmektir.F

181 

Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeler ise, şekil şartlarına uygun olarak 

düzenlenmiş, ancak içerdiği bilgiler yanlış olanlardır. Buna göre, mal veya hizmetin 

miktar ve değerini gerçeğinden daha az veya daha çok gösteren, alıcısı veya satıcısı, 

tarihi, seri numarası tahrif suretiyle değiştirilmiş belgeler, gerçek durumu göstermeyen, 

muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olarak kabul edilmektedir. Bu tip belgelerin 

oluşturulmasını çeşitli başlıklarda toplamak mümkündür. F

182 

 a)Kullanım amacına göre düzenlenen sahte veya muhteviyatı itibariyle 

yanıltıcı belgeler:F

183 

 Matrah azaltmak amacı ile kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyle 

yanıltıcı belgeler; bu tür belgelerin çok büyük bir kısım matrah azaltmak için kullanıl-

maktadır. Hizmet sektörü, tarım sektörü, tekstil sektörü, inşaat sektörü bu tür belgeleri 

bu amaçla yaygın bir şekilde kullanmaktadır. 

 Hayali ihracat amacı ile kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyle ya-

nıltıcı belgeler; bu tip belgeler sadece hayali ihracat düzenlemelerinde kullanılmaktadır. 

Burada matrah azaltmak değil, KDV iadesi yoluyla soygun yapmak amacı vardır. Bu tip 

uygulama özellikle tedarikçi denilen grup tarafından yapılmakta ve hiçbir ihracat 

yapılmadan KDV iadesi alınmaya çalışılmaktadır. 

 Stopaj ve KDV avantajı sağlamak amacı ile kullanılan sahte veya muh-

teviyatı itibariyle yanıltıcı belgeler. 

b)Bölgesel olarak sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeler:F

184 

 Matrah azaltılması amacı ile ülke boyutunda kullanılmaktadır. 

 Hayali ihracat amacı ile sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı 

belgeler başta İzmir, İstanbul, Hakkari, Trabzon, Gaziantep, Kahramanmaraş, 

                                                 
181 Alpay, a.g.e., s.3 
182 Alpay, a.g.e., s.4 
183 Alpay, a.g.e., s.4 
184 Alpay, a.g.e., s.4 
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Samsun,Adana illeri olmak üzere sınır illerimizde kullanılmaktadır. 

c)Türleri açısından sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeler:F

185 

 Düzmece firmalarca düzenlenen belgeler; bu tür belgeler oldu bitti ile 

kurulan şirketlerce ve çoğu kez belli bir organizasyon içinde kullanılmaktadır. 

 Mevcut ve itibarlı firmaların isimleri ve unvanları kullanılarak 

düzenlenen sahte belgeler; bu tür belgeler daha çok hayali ihracat düzenlemelerinde 

kullanılmakta ve itibarlı firmaların yarattığı güven ortamından yararlanılmaktadır. 

 Genel olarak devlet birimlerince düzenlenen belgelerin sahte olarak 

düzenlenmesi; hayali ihracat amaçlı düzenlemelerde devletçe düzenlenmesi öngörülen 

belgelerin yaygın biçimde sahte olarak düzenlendiği görülmektedir. Örneğin, firmaların 

genel durumlarını anlatan vergi dairesi yazılarının sahte kayıt numaralan, sahte mühür 

ve imza kullanılarak yaygın olarak düzenlendiği tespit edilmiştir. 

Bu tür belgelerin kullanımının önlenmesinde izlenmesi gereken yollar:F

186 

 Özellikle KDV iade işlemlerinin tasdiki çalışmalarında imalatçı firma-

ların bir altına mutlaka inilmeli ve belgelerin gerçekliği araştırılmalıdır. 

 Mal ve hizmet sağlayan ve ülke ölçüsünde isim yapmış ve güven ka-

zanmış firmaların faturalarına rastlandığında bu firmalardan bu belgelerin kendilerince 

düzenlenip düzenlenmediği mutlaka sorulmalıdır. 

 Yeni kurulan ihracatçı firmalara mal sağlayan firmaların belgeleri bire bir 

tespitlerle kontrol edilmeli, ayrıca ilgili vergi dairesi tespitleri mutlaka öğrenilmelidir. 

3568 sayılı Kanun’un 27’nolu Genel Tebliğinde belirtildiği gibi sahte ve 

muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmesi veya kullanılması ihtimali olan 

haller ile benzer şüpheli durumlarda yeminli mali müşavirler belli bir kademe 

sınırlaması olmaksızın işlemin gerçek mahiyetini ortaya çıkarana kadar alt kademelere 

inmektedirler. Burada amaç sahte veya muhteviyatı itibari ile yanıltıcı belge 

düzenlenmesi dolayısıyla ortaya çıkacak vergi kaybının önlenmesinde YMM’lerden 

yardım almaktır. Vergiyi doğuran olay veya işlemlerle ilgili olarak düzenlenen 

                                                 
185 Alpay, a.g.e., s.4 
186 Alpay, a.g.e., s.5 
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belgelerin sahte veya muhteviyatı itibari ile yanıltıcı olması öncelikle bu belgelere 

dayanılarak defter ve kayıtların gerçeği yansıtmamasına ve daha sonrada bu kayıtlar 

üzerinden hesaplanan vergi matrahlarının gerçek dışı olmasına yol açmaktadır.F

187 

Ayrıca VUK’nun 359. maddesi ile sahte veya muhteviyatı itibari ile yanıltıcı 

belge düzenleyen veya kullanan mükellefler için ağır cezalar getirmiştir.F

188
F  

Karşıt inceleme tanımına göre; nezdinde inceleme yapılan mükelleflerin mal ve 

hizmet girişlerinin gerçek olup olmadığının, bu mal ve hizmetleri temin edenin kayıtları 

yoluyla araştırılmasıdır.F

189 

Karşıt incelemede amaç, tasdike konu işlemin gerçek mahiyetinin ortaya 

çıkarılmasını sağlamak olup tam tasdik kapsamında yapılan karşıt incelemenin amacı da 

kendisiyle tam tasdik sözleşmesi yapılan mükellefin gelir veya kurumlar vergisi 

beyannamesinde yer alan matrah ve vergiye ilişkin tutarların doğruluğunu sağlamaktır. 

3568 sayılı Kanunun Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, 

Tasdik Konuları ve Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 ve 15. 

maddesine göre YMM’ler tasdik kapsamına giren işlemlerin gerçeği yansıtıp 

yansıtmadığının tespiti için tasdik kapsamındaki mükellefe mal satan alt firmalar 

nezdinde karşıt inceleme yapmak zorundadırlar.F

190
F Eğer nezdinde karşıt inceleme 

yapılan mükellefin YMM ile tasdik sözleşmesi var ise karşıt inceleme teyit alma yolu 

ile yapılmaktadır. 

Tasdik çalışmaları sayesinde Türkiye'de ilk kez alt firma araştırmaları önemli 

boyutta gerçekleştirilmiş ve devletin soygununa yol açan uygulamalar azaltılmıştır.F

191 

                                                 
187 Mehmet Korkusuz, “Sahte veya Muhteviyatı İtibari İle Yanıltıcı Belge Düzenlenmesi ve Kullanılması 
Fillerinin Önlenmesi, E-Yaklaşım Dergisi (2000), Sayı.5, www.yaklaşım.com.tr(22.05.2008) 
188  Çetinkkaya, Tekin, a.g.e., s.73 
189  Çetinkkaya, Tekin, a.g.e., s.71 
190 Maliye  Bakanlığı’ndan, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 
Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Sıra No:29,R.Gazete No. 24334,R.G.Tarih. 02/03/2001 
191 Alpay, a.g.e., s.5 
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53B4.1.5. Maliye Bakanlığına Yardımcı Olunması 

3568 sayılı kanundan anlaşıldığı üzere Maliye Bakanlığı bir anlamda vergi 

inceleme yetkisini belirli koşullar ve sınırlamalar ile yeminli mali müşavirlere devretmiş 

ve yeminli mali müşavirler tarafından yapılan denetimleri bir sonucu ulaştırmak 

istemiştir.F

192
F  

3568 sayılı Kanunun 7’nolu Genel Tebliğine göre gelir ve kurumlar vergisi 

beyannamelerinin tasdiki için sözleşme düzenleyerek beyannamelerini tasdik ettiren 

mükelleflerin yatırım indirimi, yeniden değerleme ve kurumlar vergisi istisnalarından 

faydalanmak için ayrıca YMM tasdik raporu ibraz etmelerine gerek bulunmamaktadır. 

Bu sayede vergi idaresi eğer mükelleflere bir ödeme yapacak ise ve bu ödemeyi 

yapabilmesi için incelemeye ihtiyaç duyuyorsa, kendisinin yapacağı bu incelemeyi, 

YMM'lerin tasdikine bağlayarak daha hızlı ödeme yapmaktadır. Ayrıca YMM’lere 

defter ve belgelerinin denetlettirmek amacıyla tasdik sözleşmesi yapan mükelleflerin 

defter ve belgeleri kamu memurlarınca incelenmiş sayılmaktadır. Devlet kurumları 

tarafından yapılacak incelemelerde öncelikle YMM’lere tasdik yaptırmayan 

mükelleflerle aktif toplamı veya net satışları toplamı yüksek olanlara öncelik 

verilmektedir.F

193
F  

Bu kapsamda beyan tasdikinin yeminli mali müşavirler tarafından yapılması ile 

kamu idarelerinin işleri kolaylaşmakta ve sunulan beyanların yeminli mali müşavirler 

tarafından gözden geçirildiği için anlaşılması ile incelenmesi daha kolay olmaktadır.  

Ayrıca yeminli mali müşavirlerin verdiği hizmet doğrultusunda vergi 

mevzuatına aykırı hususların mükellef tarafından düzeltilmemesi halinde bu 

aykırılıkların ve karşıt inceleme sırasında nezdinde karşıt inceleme yapılan mükellef ile 

ilgili vergi mevzuatına aykırı hususların tasdik raporunda belirtmesi yolu ile vergi 

inceleme elemanlarının yükünü hafifletmekte ve vergi denetimini daha etkin hale 

                                                 
192 Burhan Gezgin, “Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler İmzalanması Hakkındaki Zorunluluk”, Vergi Dünyası Dergisi, Yıl:1998, Sayı:198,vdcd/2003 
193 Akdoğan, a.g.e ,s.169 
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getirmektedir. Bunun yanında yeminli mali müşavirlere bu görevler ile sorumluluk 

yüklenerek vergi mükelleflerinin gerçek vergi beyanında bulunması sağlanmaktadır.F

194 

Ülkemizde kamu tarafından yapılan denetimlerin ortalama olarak %3 gibi bir 

oranda yapılabildiği önceki bölümde de belirtilmişti, bu düşük oran bize yeminli mali 

müşavirlerin yardımına devletin ihtiyaç duyduğunu açıkça göstermektedir.F

195 

Birkaç yıldır yürütülen tasdik işlemi sayesinde yukarıda da açıklandığı gibi 

sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmesi önemli ölçüde azalmış, 

aynı zamanda matrah ve beyan doğruluğu sağlanmış ve mükelleflerin vergi bilgi ve 

bilinci artmıştır.F

196
F  

Bunun yanında tasdik hizmeti sayesinde bakanlık tarafından yapılan 

denetimlere katkı sağlanmış ve defter ve belgelerin tutulmasında ve hazırlanmasındaki 

kargaşanın ve hataların ortadan kaldırılması ile kamunun yaptığı denetime hız ve 

verimlilik kazandırılması sağlanmıştır. Bu sayede vergi denetiminde etkinlik ve 

mükellef sayısının artması sağlanmış ve denetimden beklenen hedeflerde ilerleme 

kaydedilmiştir.  

Özel kesimdeki işletmelerde ve kuruluşlarda hesap düzenin iyi kurulması, iyi 

işlemesi, denetlenmesi, mali tabloların özellikle bilançolarının, gelir gider, zarar 

hesabının, vergi beyannamelerinin doğru, tam ve güvenilir olması sağlanmıştır. Bu 

sayede üçüncü kişilere gerçekçi ve doğru bilgiler sunulmaya başlanmış ve kamu 

kurumları da bu bilgilerden yararlanarak ekonomik ve mali sorunlara gerçek teşhis 

koyma imkanı elde etmişlerdir. F

197 

Sağlanan bütün bu kamusal yarara karşılık yeminli mali müşavirler tarafından 

yapılmakta olan denetimlerin devlete herhangi bir mali külfeti olmamaktadır. 

                                                 
194 Hamdi Korkmaz, “Türkiye’de Vergi Denetiminin Vergi Potansiyeli ve Kayıpları Üzerindeki 
Etkinliği”, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Doktora Tezi, Bursa, 
Aralık 1999, s.41 
195 Ceylan, a.g.e., s.154 
196 Alpay, a.g.e., s.5 
197 Ordu, a.g.e., s.96 
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Türmob'un yayınladığı 20.12.2008’deki meslek mensubu dağılım tablosuna 

göre, Türkiye’de sekiz yeminli mali müşavir odası bulunmakta ve üç bin sekiz yüz kırk 

yeminli mali müşavir hizmet vermektedir. Yasanın ilk çıktığı yıldaki 158 üye ile 

kıyaslandığında oluşan ciddi artış, yeminli mali müşavirlik mesleğinin giderek 

kazandığı önemi ve tam tasdik uygulamasına geçilmesinin Türk işletmelerinin vergi ve 

muhasebe disiplinine kavuşmalarında yaptığı katkıyı göstermektedir. 

 

Tablo 16 

 YMM Meslek Dağılım Tablosu 

 
ODA ADI 

ÜYE 
SAYISI 

ADANA YMM   106 

ANKARA YMM   1.088 

 ANTALYA YMM    51 

 BURSA YMM   141 

  ESKISEHIR YMM  63 

GAZİANTEP YMM 69 

 ISTANBUL YMM   1.946 

IZMIR YMM   376 

GENEL TOPLAM 3.840 

 

 

 

 
 
 
 
 

Kaynak: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler 
Odaları Birliği İstatistik Raporu, Aralık 
2008,HUhttp://www.turmob.org.tr/TurmobWeb/turkce/popup.aspx?Sayfa=/Arsiv/turmobw
ebdb/dosyalar/istatistikler9.pdfUH (20.12.2008) 

Üyelerin büyük çoğunluğu tam tasdik, KDV iadesi, KVK'na ilişkin istisnalar 

konusunda denetim ve raporlama yapmaktadır. Ayrıca bir kısım üye ise SPK ve banka 

mevzuatı uyarınca denetim çalışmaları da yapmaktadır. KDV Karşıt İncelemeleri ile 

yapılan mali denetim de buna eklenirse, cari yıl denetimi yolu ile tam tasdike tabi 

mükellef sayısı yükselen bir trend ile artmaktadır.  

Aşağıdaki tabloda 2000 ve 2005 yılları arasında YMM’ler tarafından yapılan 

tam tasdik sözleşme sayısı yer almaktadır. Tabloda yıllar itibari ile YMM’lerin tam 

tasdik mükelleflerinde olan artış açıkça görülmektedir.  
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Tablo 17 

 YMM’lerce Düzenlenen Tam Tasdik Sözleşmeleri 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

     18.581           18.722          19.060          19.425          20.054           21.013     
 

Kaynak : Fazıl Tekin, Ali Çelikkaya, Vergi Denetimi, Ankara: SeçkinYayınevi, 2007, 
s.63 

14B  4.2. Yeminli Mali Müşavirlerin Sorunları  
 

Önemli görevler ve sorumluluklar yüklenmiş olan yeminli mali müşavirlik 

kurumuna bugün için uygulamada Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından verilen yetki 

çok sınırlı kalmakta ve vergi idaresince bu kurumdan vergi denetimi alanında yeterince 

faydalanamadıkları görülmektedir. 

             Ayrıca yeminli mali müşavirlerden vergi denetimi açısından yararlanırken 

uygulamada bir takım sorunlar ve aksaklıklar ile karşılaşılmaktadır. 

54B               4.2.1. Yeminli Mali Müşavirlere Verilen Görev ve Yüklenen  

Sorumluluğun Ağırlığı 

 
 Yeminli mali müşavirlerin yasa ile kendilerine verilen görevleri yerine 

getirirken  özellikle tasdik işlemlerinden doğan bazı sorumlulukları bulunmaktadır. Bu 

sorumluluklarından biri de hatalı ve hileli işlemlerin kamu otoritesine bildirilmesidir. 

Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin 

Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 57. maddesi ile; yeminli mali 

müşavirlerin denetim faaliyetleri sırasında mevzuat hükümlerine aykırı, hatalı ve hileli 

işlemleri tespit ettikleri takdirde müşterilerine hata ve hilelerin düzeltilmesini teklif 

edecekleri, bu teklife rağmen hata ve hilelerin düzeltilmemesi halinde durumu 

Yönetmeliğin 59. maddesinde belirtilen olumsuz durum raporu ile ilgili mercilere 

bildirecekleri açıklanmıştır. Yönetmeliğin bu hükmü, özellikle sahte ve muhteviyatı 

itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmesi veya kullanılması fiilleri için çok önemlidir. 

Müşterisinin bu tür belgeleri düzenlediği veya kullandığını tespit eden yeminli mali 
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müşavirin o mükellefle imzalamış olduğu tasdik sözleşmesini iptal etmek yerine, bu 

durumu vergi dairesine bildirmesi gerekmektedir.F

198 

 Bir diğeri de yeminli mali müşavirlerin vergi incelemesinin tüm tekniklerini 

kullanma görev ve sorumluluğu verilmesidir.  Müşavirlerin tüm belgelerin doğruluğunu 

araştırması gerekmektedir. Belge düzeninin yerleşmediği, sahte ve içeriği itibariyle 

yanıltıcı belgelerin kullanılabildiği bir ortamdaki bu sorun en çok KDV iadesi 

kapsamındaki tasdik raporunda ortaya çıkmaktadır. YMM’nin tasdik raporu düzenlediği 

mükellefin aldığı faturanın naylon fatura (yanıltıcı belge) çıkması ya da aldığı firmaya 

satış yapan kişinin yani alt firmanın faturasının naylon fatura çıkması durumlarında 

YMM sorumlu tutulmakta ve yetersiz yetkiler çerçevesinde bu görevleri tam olarak 

yerine getirmesi zorlaşmaktadır.F

199 

55B   4.2.2. Yeminli Mali Müşavirlere Verilen Yetkilerin Yetersizliği 
 

Yeminli mali müşavirler bir taraftan Maliye İdaresine karşı diğer taraftan 

gerçek ve mükellefe karşı sınırlı yetkiyle, önemli sorumluluk ve beklentiler ile karşı 

karşıyadırlar. 3568 sayılı yasanın 12. maddesinde YMM tanımı ile yeminli mali 

müşavirliğin vergi inceleme elemanı olmadığını göstermektedir. Yeminli mali 

müşavirler kamu hizmeti yapmakta fakat kamu görevlisi değildirler. Denetim esas 

itibari ile otoriteye bağlı olarak ancak özerk ve bağımsız olarak yapılmaktadır. Devlet 

vergi inceleme elemanları vergi inceleme yetkisini Vergi Usul Kanun’dan almaktadır ve 

yaptıkları işi herhangi bir etki ve baskıya maruz kalmadan gerçekleştirmektedirler. 

Ancak yeminli mali müşavir tarafından yapılan denetimin bu özelliklere sahip olması 

mümkün değildir.F

200 

Yeminli mali müşavirlerin 3568 sayılı yasa ve bu yasada yönetmeliklerle 

düzenleneceği belirlenen hususlarda Maliye Bakanlığınca yayınlanan yönetmelikler ile 

tebliğlerde yer alan yetkileri ile Bakanlık denetim elemanlarının yetkileri kıyas 

edildiğinde, devletin denetim elemanları lehine büyük farklar ortaya çıkmaktadır. 

                                                 
198  Serdar Gümüşay, “Karapara ve Karapara Aklama Yöntemleri-5”, Maliye ve Sigorta Yorumları, 
Sayı:426 (15 Ekim 2004), s.97 
199  Halil Aygündüz, “Yeminli Mali Müşavirlerin tasdikten Doğan Sorumluluğu”, 
HUwww.vergidegundem.com/files/makale3_vegutemmuz.docUH (20.01.2009), s.4 
200 Ceylan, a.g.e, s.154 
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Mevzuatımızda yeminli mali müşavirlerin devlet memurlarında aranan niteliklere sahip 

olmaları gerekmekle birlikte yeminli mali müşavirler çalışma hürriyetleri aşırı derecede 

sınırlanmıştır. Sınırsız sorumluluk ve aşırı kısıtlama yönünden meslek mensupları aynı 

görevi yapan devlet memurlarından çok daha ağır koşullara tabi tutulmuşlardır.  

56B  4.2.3. Yeminli Mali Müşavirlerin Bağımsız Olamaması  
 

YMM’lik mesleği esas itibariyle danışma ve denetim mesleğidir. Bu nedenle 

bağımsız olmaları gerekmektedir. YMM’lerin yaptığı denetim ve tasdik işleri sadece 

Maliye Bakanlığı’nın tespit etmiş olduğu tasdik konuları ile sınırlı değildir. Diğer 

bakanlıklar, bankalar, sair resmi özel kurum ve kuruluşlar ihtiyaca göre mali tabloların 

YMM tasdikinden geçmesini ve bir rapora bağlanmasını talep edebilmektedirler.F

201 

Yeminli mali müşavirler verdikleri hizmetlerine karşılık tasdik bedelini 

mükelleflerden almaktadırlar. Bağımsız ve tarafsız denetim için bu durum çelişkiye yol 

açmaktadır. Mükellef, iş bulma ve parasal ilişkiler konularında, doğrudan yeminli mali 

müşavirle muhatap olmak yerine, onun bağlı olduğu meslek odasıyla karşı karşıya 

olursa, yeminli mali müşavir çok daha bağımsız hareket etme imkânına kavuşabilir.F

202
F  

15B   4.2.4. Denetim Ölçütlerine İlişkin Sorunlar 
  
              Denetçi denetim yaparken mutlaka bir takım ölçütler kullanmak zorundadır. 

Muhasebe denetiminin ölçütleri genel kabul görmüş muhasebe ilkeleridir. Vergi 

denetiminin ölçütleri ise vergi mevzuatıdır.  

 

              Vergi idaresi, yasaları uygulama normları için, tebliğler ve iç genelgeler 

çıkarmaktadır. Özellikle çıkarılan tebliğler ile yasaların amaçları aşılarak yeni yasa 

yapma gibi yasama erkinin alanına giren hususların oluştuğu da görülmektedir. Bu 

durumda yeminli mali müşavirlerin işi zorlaşmaktadır. Yeminli mali müşavirler yasaları 

mı yoksa yasaların yorumu olan tebliğleri mi denetim ölçütü olarak kullanması gerektiği 

konusunda tereddüde düşmektedir. Ayrıca yeminli mali müşavirlerin vergi denetiminde 

                                                 
201 Apak, a.g.e., s.5 
202 Mehmet Korkusuz, “Son Operasyonlar ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleği”, Yaklaşım Dergisi, 
Sayı:94 (Ekim2000), s.118. 
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kullandığı ölçüt olan vergi mevzuatı yorum farkları da meslek mensubunun işini 

karmaşık hale sokmaktadır.F

203 

 
3568 sayılı Kanun’un gerekçesine bakıldığında; yeminli mali müşavirlik 

mesleğini yürütecek olanların bağımsız denetçiliktense vergi denetimi yapacak 

elemanlar veya vergi muhasebeciliği fonksiyonunu yerine getirecek olan özel sektör 

temsilcileri olarak değerlendirilmektedir. Bu yüzden yeminli mali müşavirlik mesleği 

devletin yetersiz kaldığı yerde ona yardımcı olarak görülmektedir. 

Yeminli mali müşavirlik mesleğinin gelecekte meydana gelebilecek 

bozulmalara ve aşınmalara karşı alabileceği en etkili tedbir bağımsızlığa verilecek değer 

ve önemdir. Riskli bir meslek grubunda yer alan yeminli mali müşavirler ancak 

bağımsız olabilirler ise sorumluluk alabilirler.  

Kaliteli bir denetimin gerektirdiği tüm ahlaki değerler ve mesleki becerileri 

bünyesinde toplayan yeminli mali müşavirlik mesleğinin gelecekte sağlayacağı 

katkıların en başında kaliteyi arayan sistemin performansını ölçmek ve bunu ilgililere 

duyurmak gelmektedir.F

204
F  

3568 sayılı Kanun’un günümüz koşullarında bir değişikliğe ihtiyacı vardır. Bu 

değişiklik veya revizyon her şeyden önce kamu yararınadır. Bu sayede YMM’lere 

getirilen meslek standartları ile YMM’lerin meslek kusurları da belirlenebilecektir. Bu 

kıstaslar ile inceleme elemanlarına ve Maliye Bakanlığı’na kolaylık sağlanmalı ve 

YMM’lerin de özlük hakları korunmalıdır. Yapılan revizyon ile inceleme elemanları 

kayıt dışı ekonominin sona erdirilmesi üzerine yoğunlaşacak ve YMM’ler de kamu 

hizmeti bilinci içerisinde devletin ve mükellefin ortak çıkarı olan toplum çıkarını 

benimseyerek, tarafların kendilerinden beklentilerini onların ihtiyaçlarına göre yerine 

getireceklerdir. Özellikle tam tasdik kavramına ve konusuna öncelikli olarak yeni 

                                                 
203 Ceylan, a.g.e., s.195 
204 Ercan Alptürk, “Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleği,Yeminli Mali Müşavirlerin 
Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Değerlendirmeler’”, Erciyes Üniversitesi Yayını, Sayı.13(Ağustos 
2004), s.9, Hhttp://www.iibf.erciyes.edu.tr/akademik/suzay/SUZAY%20_15_1_2007.pdfH  (27.12.2008). 
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düzenlemeler getirilmeli ve tasdik işlemlerinin ihtiyari değil zorunlu hale getirilmesi 

sağlanmalıdır.F

205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                                                 
205 Apak, a.g.e., s.5 
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              5. SONUÇ 

            Ekonomik gelişmelerin sonucunda, devletin ekonomideki görev ve etkinliği 

artmaktadır. Devletin gün geçtikçe artan sorumluluğu kamu harcamalarında artışa neden 

olmakta ve bu da devletin gelir kaynağı olan vergilerin önemini artırmaktadır.  

Vergi sistemimiz olan beyan usulü yöntemine göre mükellef ödeyeceği vergiyi 

bizzat kendisi tayin ve tespit etmektedir. Ancak, beyan usulü önemli oranda kaçakçılık 

riski taşımaktadır. Bu sistemden beklenen sonuçların sağlanabilmesi için güvenlik 

müessesinin de etkin bir şekilde sağlanması gerekmektedir. Vergi ödeyen mükelleflerin 

yanlış beyanda bulunup bulunmadığının belirlenmesi ve eğer yanlış beyanda 

bulunulduysa, doğru beyan edilmesi gereken verginin saptanması için en etkili yol vergi 

denetimidir. Mükellef, vergi denetiminin etkin, hata ve hilelerin belirlenme şansının 

yüksek olduğunu bildiği zaman vergiye karşı yasal sorumluluklarını yerine getirmek 

zorunda kalacaktır. Vergi denetiminde etkinlik sağlanamadığı durumlarda ise zaman 

içinde sistem bozulur ve devlet artan ihtiyacı olan vergiyi daha çok kaynağından kesme 

veya harcamalara yönelerek karşılamaktadır.  

Vergi denetimi vergi yasaları ile vergiye tabi tutulan yükümlü ve işlemlerin 

tam olarak kavranabilmesi ve vergi idaresi ile yükümlülerin mevcut vergi sisteminde 

yer alan ilke ve kurallara uygun davrandıklarının belirlenmesi amaçlarına yönelik olan 

ve yetkili kişiler tarafından yapılan işlemlerin tümüdür. 

Ülkemizde Vergi Usul Kanunu’nda devlet tarafından yapılan vergi denetimi, 

vergi incelemesi olarak tanımlanarak bununla ilgili hükümlere yer verilmiştir. Vergi 

incelemesi, Maliye Bakanlığı bünyesinde merkezde; maliye müfettişleri, hesap 

uzmanları ve gelirler kontrolörleri, taşrada ise vergi denetmenleri tarafından 

yürütülmektedir. Vergi denetmenleri merkezde üç, taşrada bir olmak üzere dört denetim 

birimi tarafından yürütülmektedir. Maliye müfettişleri ve gelirler kontrolörleri, vergi 

incelemesinin yanında Bakanlığın teftiş ve soruşturma görevlerini de yürütmektedirler. 

Hesap uzmanları ise sadece vergi incelemesi yapmakla yükümlüdür. Taşra teşkilatında 

görev yapan vergi denetmenleri ise görev yaptıkları taşra teşkilatı ile sınırlı inceleme, 

teftiş ve soruşturma görevi yaparlar. 
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Ülkemizde gelir üzerinden alınan vergilerde yıllar itibari ile yüzde olarak 

harcamalar üzerinden alınan vergilerin altına düşmüş ve KDV tek başına Gelir ve 

Kurumlar Vergisi toplamındaki hâsılata ulaşmıştır. Dolaylı ve dolaysız vergilere 

baktığımızda vergi sistemimizde 1990’lı yıllara kadar düzenli bir şekilde ilerlerken bu 

yıldan sonra dolaylı vergilerin toplam içerisindeki oranı artmıştır. Bu durum bize 

devletin vergi gelir ihtiyacını kaynaktan keserek veya harcamalar üzerinden alarak 

karşıladığını göstermektedir. Vergi gelirlerindeki bu gelişmeler bize vergi denetimin 

etkinliğinin artırılmasının gerekliliğini göstermektedir. 

Ayrıca vergi sistemimizdeki beyan usulünün sonucu olarak Gelir Vergisi, 

Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi ve diğer vergiler nedeni ile mükellef sayısı 

milyonlara ulaşmıştır. Milyonları bulan mükelleflerin beyanlarının doğru olup 

olmadığını saptamak ve mükellefleri doğru beyanda bulunmalarını sağlamak için vergi 

denetim elemanlarına olan ihtiyaçta artmaktadır. 

Denetim elemanları arasında ise denetim itibari ile bir uzmanlaşma 

sağlanamamakta görev ve yetki konularından kaynaklanan organizasyon bozuklukları 

ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında denetim elemanlarının sayısının yetersiz olması, 

vergi mükelleflerinin ve vergi işlemlerinin tam olarak denetlenememesi sonucunu 

doğurmaktadır. Kamu tarafından yapılan denetimler ancak %3 gibi bir oranda 

gerçekleşmektedir. 

Ülkemizde beyan sisteminin etkinliğinin azalması, vergi kanunlarında bazı 

belirsizliklerin ve boşlukların olması, vergi kanunlarının ve uygulama normlarının sık 

sık değiştirilmesi, sistemin çok karmaşık olmasının farklı yorumlara yol açması, ülkenin 

ekonomik ve sosyal gerçeklerine uymama, kamu tarafından gerçekleştirilen denetimin 

yeterli mükellefe ulaşamaması ve mükelleflerin vergi bilinci eksikliği gibi sorunlar  

yaşanmaktadır. 

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 

Yeminli Mali Müşavirlik Kanunun ile devletin vergi denetimi konusundaki ağır yükünü 

hafifletmek, Türk vergi sisteminin yozlaşmasına mani olmak, vergicilik ve işletmecilik 

sahasında güven ve ahlak unsurunun gelişmesini temin edebilmek, vergi kanunlarının 
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uygulanmasından doğacak uyuşmazlıkları en aza indirebilmek için serbest 

muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik müesseseleri ve çeşitli kamusal 

yetkiler verilerek de yeminli mali müşavirlik müessesesi getirilmiştir. Yeminli mali 

müşavirlik müessesesi ile vergi denetiminde verimliliği ve etkinliği artırmak 

amaçlanmıştır.  

Yeminli mali müşavirler işletmelerin ekonomik, mali, ve hukuki durumları ile 

vergiye ilişkin işlemlerinin muhasebe kurallarına, gerçeklere ve yasalara uygunluk 

açısından inceleyerek gerektiğinde bu konular hakkında tarafsız görüşünü ilgililerin 

yararına sunan uzman kişilerdir.  

3568 sayılı Kanunun 2. maddesinde  anlaşıldığı gibi; yeminli mali müşavirler 

mükelleflerine işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları 

ile ilgili işlerini düzenlemelerine yardımcı olurlar ve bu konularda belgelerine 

dayanarak inceleme, tahlil, denetim yaparlar, mali tablo ve beyannamelerle ilgili 

konularda görüş belirtip, bilirkişilik yaparlar ve bu sayede mükelleflerini eğitirler. 

Yeminli mali müşavirlerin faaliyet konusu arasında yer alan tasdik işlemi ise 

gerçek veya tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin yeminli mali 

müşavirlerce denetleme ilke ve standartlarına göre uygunluk yönünden incelenmesidir. 

Bu inceleme sonuçlarına dayanılarak tasdik kapsamına giren konuların ve belgelerin 

gerçeği yansıtıp, yansıtmadığının imza ve mühür kullanmak suretiyle tespiti ve rapora 

bağlanmasıdır. Yeminli mali müşavirlere verilen tasdik yetkisinin amacı mükelleflerin 

beyannamelerinde gerçek durumlarını yansıtmasını sağlamak ve vergi mevzuatına 

uygunluk da sağlanarak, beyannamelerdeki matrahın doğruluğunun yeminli mali 

müşavirler tarafından güvence altına almaktır. 

              Tasdik çalışmalarının en önemli sonucu mükelleflerin vergi matrahları ve vergi 

beyanlarında doğruluğun sağlanmasıdır. Yasanın genel gerekçesinden de anlaşıldığı gibi 

yeminli mali müşavir mükellefinin hesap ve kayıtlarını gösteren mali tablolarını 

yanıltıcı olmayacak şekilde eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak düzenlenmesini, yani 

mükellefinin beyanının doğruluğunu sağlamaktadır. Belgelerin yasal süresi içinde 

Muhasebe Sistemi Genel Tebliğlerine, genel muhasebe kurallarına, vergi mevzuatına ve 
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ilgili diğer mevzuata uygun ve doğru olarak yasal defterlere kaydedilmesi ve mali 

tablolara aktarılması yeminli mali müşavirlerin sorumluluğundadır. Ayrıca bu bilgi ve 

belgeler esas alınarak mükelleflerin vergi ve benzeri yükümlülüklerinin doğru olarak 

hesaplanması da onların sorumluluk kapsamındadır. Mükelleflerin meslek mensupları 

tarafından doğru beyanda bulunmaya zorlanmaları vergi kayıp ve kaçağının 

önlenmesini sağlamaktadır. Ayrıca kanunlar özellikle sahte ve muhteviyatı itibariyle 

yanıltıcı belge düzenlenmesi ve kullanılmasının önlenmesine yönelik olarak YMM’lere 

önemli sorumluluklar yüklemiştir. Buna göre YMM’ler tasdik edecekleri beyannamede 

yer alan bilgilerin doğruluğunu sağlamak için karşıt inceleme yapmak ve düzenlenen 

belgeleri sahte ya da muhteviyatı itibari ile yanıltıcı olup olmadığını kontrol etmek 

zorundadırlar. 

YMM’ler tarafından tasdik edilen beyanname ve mali tablolar kamu idaresinin 

yetkili memurları tarafından incelenmiş belge olarak kabul edilmektedir. Ayrıca, Maliye 

Bakanlığı vergi ziyanının olma olasılığı fazla olan bazı işlemleri belirlemekte, bu 

işlemlerin yapılabilmesini veya vergi avantajlarının kullanılabilmesini YMM'lerin 

tasdiki ön koşuluna bağlamaktadır. Bunun yanında vergi idaresi eğer mükelleflere bir 

ödeme yapacak ise ve bu ödemeyi yapabilmesi için incelemeye ihtiyaç duyuyorsa, 

kendisinin yapacağı bu incelemeyi, YMM'lerin tasdikine bağlayarak daha hızlı ödeme 

yapmaktadır. 

Birkaç yıldır yürütülen tasdik hizmeti ile sahte veya muhteviyatı yanıltıcı belge 

düzenlenmesi önemli ölçüde azaltılmış, matrah ve beyan doğruluğu sağlanmış ve 

mükelleflerde vergi bilgi ve bilinci artırılmıştır. Özel kesimdeki işletmelerde ve 

kuruluşlarda hesap düzenin iyi kurulması, iyi işlemesi, denetlenmesi, mali tabloların 

özellikle bilançoların, gelir gider, zarar hesabının, vergi beyannamelerinin doğru, tam 

ve güvenilir olmasını sağlamıştır. Bu sayede üçüncü kişilere gerçekçi ve doğru bilgiler 

sunulmaya başlanmış ve kamu kurumları da bu bilgilerden yararlanarak ekonomik ve 

mali sorunlara gerçek teşhis koyma imkanı elde etmişlerdir. 

Yeminli mali müşavirlik mesleğinin vergi denetimindeki yeri bu kadar önemli 

iken, iyi yetişmiş, yasaları ve uygulamaları bilen ortaya çıkan sorunları mükellefi ile 
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yasal zeminde çözmeye çalışan meslek mensuplarının sayısını artırmak için bir takım 

düzenlemelere ihtiyaç vardır. 
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