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ÖZET 

         Mükelleflerin vergisel yükümlülüğü anayasal bir yükümlülük olup, bu yükümlülüğün yerine getirilmesine 

engel veya başka meslek erbabınca yerine getirilmesinin istemi anayasaya aykırı olmaktadır. Mükelleflerin KDV 

iade alacak hakkı kişi hak ve hürriyetinin bir parçası olup, herhangi bir koşula bağlı olmaksızın kamu idaresince 

yerine getirilmesi anayasal bir yükümlülüktür.  

          Mükelleflerin KDV iadesi için Vergi idaresince YMM tasdik raporu isteminin anayasa aykırılığı söz konudur.  

KDV iade alacağı hakkı iadesi için vergi idaresinin mükellefleri herhangi bir koşula bağlaması yasal 

olmamaktadır. YMM’ler in yaptığı tasdik işlemleri bir kamu görevi olduğundan anayasanın 123 ve 128.maddesi 

gereği kamu hiyerarşisi içerisinde görev yapan memurlarca yerine getirilmesi gerekmetedir. YMM tasdik işlemi 

konu görev itibariyle bir kamu görevi olup, serbest meslek erbabı tarafında bu görevin yerine getirilmesi yasal 

olmamaktadır. Tasdik işlemlerinin YMM’ler vasıtası ile yerine getirilmesi 1986/5 esas 1987/7 karar numarası ile 

anayasa mahkemesince anayasaya aykırı bulunmaktadır. Vergi usul kanunu 141’e ek madde 1987/7 sayılı 

kararla iptal edilen kanunun, aynı amacı taşıyan sonrada VUK’ un mükerrer 227.maddesine ihdas edilmiştir. 

İhdas edilen bu madde daha önce anayasa mahkemesinin iptal edilen kanunun aynı amaç ve benzerlik 

taşıdığında anayasa aykırılığı söz konusudur. Anayasa mahkemesinin anayasaya aykırı bulduğu bir kanunu 

taşıdığı amacı tekrar başka bir kanundan ihdas edilemez.  
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KDV İADE VE TAM TASDİK RAPORUNUN YASAL VE ANAYASAL AYKIRILIĞI 

       GİRİŞ:  

            Kanun hükmünün, içerdiği kelimelerin, cümlelerin anlamlarına ve dil bilgisi kuralına göre yorumlanması 

ifade edilmektedir. Vergi usul kanununun 3.maddesinin ‘ Vergi kanunların uygulaması’ başlıklı A bendinin 

2.fırkası hükmüne göre vergi kanunları lafzı ve ruhu ile hüküm ifade eder.
1
 Kanunlar taşıdığı lafzın manası 

itibariyle yorumlandığı gibi anayasaya aykırı yorumlanamaz. Kanun hiyerarşisi anayasa uygunluğu temel kanuna 

uygunluğu, amaca uygunluğunu  ifade etmektedir. Tebliğler ancak bu hiyerarşiye uygun ve kanunun izahat’ i ve 

uygulama ile ilgili olmalıdır. Tebliğler kanunun gerek kıldığı fiil ve eylemler için düzenlenemez. Çünkü kanun 

yapma yetkisi TBMM’ ne aittir. Tebliğlerle kanun ihdas edilemez. Anayasanın tanımış olduğu kişi hak ve 

hürriyetlerini zedeleyecek veya kısıtlayacak herhangi bir kanun ve yönetmelik söz konusu olamaz.  

        Hukuk kuralları bireylere birtakım yetkiler tanımış ve bunları yaptırımla sağlam hale getirmiştir. Kişiler ’e 
hukuk tarafından tanınmış olan bu yetkilere ^^Hak^^ adı verilir. Bunlar kişilik hakkı, alacak hakkı, mülkiyet 
hakkı, yükümlemenin hakkı, v.b gibi haklar hukukun temel kavramları başında yer alır. 

2
 Katma değer vergisi –

Özel tüketim vergisi, harcama üzerine alınan bir vergi türü olup, en son kullanıcısına yansıtılır. İhracat ve 
kanunların tanıdığı istisnai durumlarda mükelleflerin son kullanıcılarına bu mal ve hizmetlerin imalat ve her 
değişim kademesindeki ödediği KDV ve vergilerin tahsil edilmediğinde vergi idaresine karşı alacaklı duruma 
gelirler, bu alacak bir alacak hakkı olup kamu tarafından yerine getirilmesi yükümlüdür. HAYEK ’e göre; bir 
yasanın genellik, kesinlik ve eşitlik, bu üç sıfat hukuk devletinin idealinin bir özel hukuk toplumu idealiyle 
uyuşmasını en iyi şekliyle ortaya koyar.

3
 Hukuku esas kılan en temel ilkesi bireyler arasında eşitlik ve adalettir. 

İdarenin uygulamaları kişi hak ve hürriyetine zarar vermeyeceği gibi bir zümre ve bir grup lehine’ de iş ve işlem 
ayrıcalığı yapılamaz. Sosyal ve hukuk Devletinde, Devletin yerine getirmesi gereken görev ve yükümlülükleri 
başka vasıtalar aracılığı ile özel sözleşmelerle yerine getirilemez. Hukuk devletinde idarenin uygulamaları genel 
ve eşitlik esasına dayanır. İdare yükümlülüklerini yerine getirmesi için mükellefler arasında farklı muamele ve 
istemlerde bulunamaz. Kişi hak ve hürriyetinin bir parçası olan mülkiyet ve alacak hakkını hiçbir vasıta aracı 
olmaksızın genel eşitlik ilkesi esasına göre yerine getirmektedir. Mükelleflerin idareye olan alacak hakkının 
tahsili uygulamalarda bir maliyet ve farklı eylem eşitsizliğe ve kişi hakkına zarardır. Mutlak iktidarın halk 
tarafından sınırlandırılmak istenen ilk yetkisi, vergilendirme yetkisi olmuştur. Mutlak iktidarın vergilendirme 
gücünün sınırlandırılarak bir hukuk düzenine bağlanması, anayasal demokratik sistemin kurulması yönünde 
atılmış ilk adım niteliğindedir.

4
 

           Vergi usul kanununun vergisel inceleme ve denetimi kamu görevlileri dışında başka bir meslek ve unvana 
ihdas edilemez. Anayasa gereği kamu görevi bütünlüğünü bozacak hiçbir durum mümkün değildir. Mükelleflerin 
vergisel iade alacaklarının kişi hak ve hürriyetlerinin bir parçası olup, kamu idaresince yerine getirilmesi gereken 
bir görevdir. Bu görevi yerine getirirken idari bütünlük genel eşitlik ilkesini bozmayacaktır. Dolayısıyla 
anayasamızın ve kanunların ışığında KDV iadesi için KDV tebliğlerinde YMM raporunun istenmesi aykırılığı söz 
konusudur. Anayasa’nın 8. Maddesi Cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu Yürütme yetkisi ve görevi Anayasaya ve 
kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir" Yetki ve görev yetki alanı yasayla belirlenmiştir. Anayasa’nın 
123. Maddesinde  ise (f. 1), "İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir" hükmü yer 
almıştır

5
.Kamu görevinin yükümlülüğünde YMM mesleki müessesesinin yer alması anayasal aykırılıktır. Serbest 

meslek erbabı bir kamu görevlisinin kamu bürokrasi içerisinde memurun görevi yerine getirilmesi Anayasaya 
açık ihlaldir. 

                                                           
1
 Ateş OKTAR, Vergi hukuku, Türkmen kitapevi, 2006,SYF:55 

2
 Erhan ADAL, Hukukun temel ilkeleri, Legal yayınları, 2009, SYF:307 

3
 DADOT P. Christian Laval, Dünyanın Yeni Aklı, Çeviri: Işık Ergüden, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.syf,234 

4
 Mualla ÖNCEL,Vergi Hukuku, A.Ü.Siyasal Bil. Fak. yay.1.Cilt 1985,  SYF:8 

5
 1981 Anayasası 
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A-VERGİSEL DENETİM VE İNCELEME 

             Vergi incelemesi ile ilgili olarak literatürde, yürürlükteki ve yürürlükten kaldırılmış bulunan mevzuata 

bakıldığında incelemenin yanında: Tetkik, kontrol, murakabe, teftiş, tahkikat, soruşturma, revizyon, araştırma, 

tahlil, denetleme ve denetim gibi sözcük ve kavramlar kullanıldığı gözlenmektedir. Bunun bir nedeni zamanında 

kullanılan dilin değişimi, diğer nedeni ise; kullanılan her kavram belli bir nüansla farklı anlamlar vermektedir. Bu 

terimlerin en önemlisi olan ve günümüzde kullanılan denetim, inceleme, revizyon, tasdik kavramlarını 

anlatmaya çalışacağız; 

Denetim: Genel olarak ^^bir kurum veya kuruluşun ya da belirli bir plan program veya projenin yapısı, işleyişi 

ve çıktılarını önceden belirlenmiş standartlarına uygunluk derecesini araştırma, gözleme, sorgulama gibi 

yöntemlerle tespit edilmesi ve elde edilen bulguların objektif ve sistematik bir biçimde değerlendirmek ilgili 

taraf veya taraflara iletilmesi süreci olarak tanımlanabilir.
6
 Denetimin vergisel tanımı: Vergi  Usul Kanunda yer 

alan vergi denetim müesseseleri; yoklama, vergi incelemesi, arama ve bilgi toplamadan oluşmaktadır.
7
 

Genel anlamda denetim, ^^ işlemlerin yasal, bilimsel ve düşünsel kurallara /ilkelere uygunluğunu araştırmak 

amacıyla uygulama sırasında, öncesinde veya sonrasında yapılan incelemedir.^^ 

Muhasebe: denetimi,  ^^bir ekonomik birimin belli bir dönemine ait bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere 

olan uygunluk derecesini saptamak için, finansal ve/ veya finansal olmayan işlemlerini kontrol etmek, 

araştırmak, incelemek ve bu konuda bir rapor düzenlemek amacıyla bağımsız bir uzman tarafından yapılan kanıt 

toplama ve değerlendirme sürecidir.^^ 

Denetim, ^^belli bir ekonomik varlığa ilişkin sayısal veriler hakkındaki delillerin, bu sayısal verilerin önceden 

saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini belirlemek ve rapor etmek amacıyla, bağımsız ve yeterli bir kişi 

tarafından toplanması ve değerlendirilmesi sürecidir.^^
8
 

 

Vergisel amaçlı denetim ise; Vergi denetimi devletin yetkili organlarınca gerçekleştirilen, verginin zamanında 

ve eksiksiz olarak ödenmesini sağlamak amacıyla, çeşitli tedbirleri ve teknikleri kapsayan ve süreklilik özelliği 

taşıyan bir kavram olarak tanımlanmaktadır.
9
Kamu alacağının doğru ve güvenli bir şekilde beyan edilip 

edilmediğini vergi usul kanunca belirlenen hususlara uyulup uyulmadığını tespitine yöneliktir. Türk vergi 

hukukunda vergilendirme de kural olarak, yükümlünün beyanı esas olmaktadır. Bu çerçevede yükümlü süresi 

içerisinde ve usulüne uygun olarak vergiyi doğuran olay ve matrah üzerinden hesaplanan vergiyi vergi dairesine 

bildirmekte ve vergilendirme işlemleri bu beyana dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Ancak yükümlünün beyan 

ödevini hiç yerine getirmemesi eksik getirmesi yükümlü ve yükümlüyü etkileyen durumları gizlemesi 

mümkündür. Vergi usul kanunu 127.-152. Vergi idaresi vergi kanunlarına uyup uymadıklarını denetleme işlevini 

bu hukuki araçlarını kullanarak yerine getirmektedir. Vergi kanunlarında düzenlenen yaptırımların uygulamasına 

dayanak olacak bulgular, bu denetim yollarından yararlanarak belirlenmektedir. Kanunun defter ve bilgileri 

                                                           
6
 Başar SOYDAN, Türk Vergi Hukukunda Vergi incelemesi, levha yayınları, 2015, SYF:40 

7
 Abdurrahman AKDOĞAN,Vergi hukuku ve Türk vergi Sistemi,gazi kitap yay.2011,SYF:99 

8
 Başar SOYDAN, Türk Vergi Hukukunda Vergi incelemesi, levha yayınları, 2015, SYF:50 

9
 Fatih SAVAŞEN, Maliye sempozyumu, Sakarya ÜNİ.16-12 Mayıs 2014 
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dışında kalan ve vergi kaybının bulunduğunu emare teşkil eden defter ve vergi delillerinin bulunması halinde 

bunları almaya yetkili kılınmış olmasıdır. Vergi usul kanununun 127/1c.m 
10

 

İnceleme: Vergi inceleme kelime anlamı daha çok, teftiş, tahkik, kontrol, murakebe, revizyon, araştırma, analiz 

bunlar vergi inceleme kavramının içeriğine mütalaa edilebilir. Vergi incelemesine dair literatürdeki tanımlar 
kanunda belirtilen amaçla hareketle, 213 sayılı vergi usul kanunun 134. Maddesi vergi incelemesinin amacı 
ödemesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırması tespit edilmesi ve sağlaması olarak düzenlenmiştir. Vergi 
incelemesi. üst düzeyde gerçekleştirilen bir vergi denetim uygulamasıdır. Vergi incelemesi VUK 134. Ve izlenen 
maddelerde düzenlemiştir. Vergi incelemesinde amaç, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, 
tespit etmek ve sağlamaktır.

11
  Bir diğer deyişle vergi incelemesinin amacı yükümlünün beyanlarının 

doğruluğunu denetlemektir. Türk vergi hukuku beyan sistemine dayalı olduğu için vergi incelemesinin etkin 
olması sistemin sağlıklı bir biçimde işlemesinin en önde gelen koşullarından biridir.  

Revizyon: Tutulan muhasebe kayıt ve bilgileri sonra da yapılan denetim olarak açıklanabilir. Revizyon 

işletmenin faaliyetleriyle ilgi olmak üzere evraklar üzerinde muhasebe defterlerine kayıt edilmiş vesika ve 
muameleleri tekrar gözden geçirilmesi eksik kayıt tespitine yöneliktir. Revizyon vergi inceleme dışında 
işletmeler kendi iç ve dış denetimlerinde devamlı geçmişe yönelik denetim yaparlar. Revizyon işletme analizleri 
yapılırken işletmenin mali, iktisadi yönünde durumunu araştırmakta ve tespit edilmektedir. Revizyon kapsamına 
göre genel olarak vergi inceleme dışında isteğe bağlı veya zorunlu yapabilecektir. Vergisel revizyonun, 
literatürde vergi revizyonu vergi incelemesi ile aynı anlamada kullanıldığı görülmektedir. Vergi revizyonu vergi 
inceleme yöntemlerinden biridir. Vergi incelemelerinin bir alt ayrımıdır zira vergi incelemesi ^^araştırma ve 
revizyon^^ olarak iki yönlüdür. Revizyon; defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapılırken araştırma; deftere ve 
belgelere bağlı kalmamaktadır.

12
 

B-VERGİ İNCELEMENİN HUKUKSAL ÇERÇEVESİ 

                  Anayasal temelde kurulan ve en nihayetinde idare hukuku ilişkisi çerçevesinde düzenlenen ^^vergi 
ilişkisi^^ nin de ^^vergi yasalarında tanımlanan şekline uygun biçimde tesis edilebilmesi^^ ve hukuka (yasalara) 
uygun şekilde yürütülmesinin sağlanması için yükümlülerin denetlenmesi, iş ve işlemlerinin, defter ve 
kayıtlarının incelenmesi gerekmektedir. Ayrıca bu denetleme/ inceleme faaliyeti, gerçek mali gücün tespiti 
bakımından, Anayasa’da yer alan genellik, mali güce (ödeme gücüne)göre vergilendirme gibi ilkelerin/ kuralların 
gerçekleştirilmesine; bu sayede de vergilendirmede eşitlik ilkesinin ve diğer ilgili ilkelerin gerçekleşmesine 
hizmet etmektedir.

13
 

Vergilendirme ilkesi anayasa vergi incelemesine belli kural ve kaidelerle sınırlama getirmiştir. Nitekim 

vergilendirme ve vergi denetim inceleme anayasal teminat altına alınan kişi özgürlükleri ve güvenliği özel yaşam 

gizliliği, konut dokunulmazlığı, kişi hak ve hürriyetlerin dokunulmazlığını anayasal güvence altına alıp idari 

eylemde sınırlandırma getirmiştir. İdarenin vergi inceleme neticesinde doğan idari eylemlerin yargı denetimine 

tabidir. Vergisel tüm işlemlerde hukuka uygunluk esastır. Vergi incelemesinden maksat, ödenmesi gereken 

vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sosyal adaleti sağlamaktır. 

İncelemeye yetkili olanlar tarafından lüzum görüldüğü takdirde inceleme, işletmeye dahil iktisadi kıymetlerin 

fiili envanterinin yapılmasına ve beyannamelerde gösterilmesi gereken unsurların tetkikine de teşmil edilebilir. 

Fiili envanterin yapılmasının gerektirdiği ve incelemeyi yapan tarafından tasdik edilen giderler Hazinece 

mükellefe ödenir. Vergi incelemenin diğer bir hukuksal dayanağı anayasanın sosyal hukuk devletinin gereğini 

yerine getirmek vergisel adaleti sağlamaktır. Yükümlülükler arasında vergi adaletinin ve eşitliğin tam şekilde 

yerine getirilmesidir. Anayasal vergilendirme ilkeleri ve yine anayasal teminat altına alınan hak ve özgürlükler ile 

idarenin işlemi yaparken yürüttüğü idari usul sürecide, yükümlülere teminat, güvence ve haklar, vergilendirme 

                                                           
10

 Yusuf KARAKOÇ, Genel vergi hukuku, Yetkin yayınları, 2014, SYF:319-320,  
11

 Abdurrahman AKDOĞAN.Vergi hukuku ve Türk vergi sistemi, Gazi kitap yay,2011,SYF:101 
12

 Başar SOYDAN, AGE SYF:23 
13

  Başar SOYDAN, AGE SYF: 243 
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yetkisinin bir uzantısı olarak vergi incelemesini yetkisisin ve kamu gücüyle yürütülen vergi incelemesi sürecinde 

sınırlarını belirlemektedir.  

Vergi İnceleme Yetkisi: Vergi incelemesi, vergi müfettişleri, vergi müfettiş yardımcıları, ilin en büyük mal 

memuru veya vergi dairesi müdürleri tarafından yapılmaktadır. Ayrıca, Gelirler İdaresi Başkanlığının merkez ve 

taşra teşkilatında müdür kadrolarında görev yapanlar her hal ve takdirde vergi incelemesi yapma yetkisine 

sahiptir. VUK 135. Maddesi Vergi inceleme kimler tarafından yapıldığının vergi usul kanununda belirtildiği gibi 

inceleme süreçleriyle ilgili vergi usul kanunu 135-141 maddesi olarak düzenlenmiştir. Vergi incelemesi yapanlar, 

vergi kanunlarıyla ilgili kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliği ve sirkülere aykırı vergi inceleme raporu 

düzenleyemezler. Ancak, bu düzenlemelerin vergi kanunlarına aykırı olduğu kanaatine varırlarsa bu hususu 

bağlık oldukları birimler aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığına düzenleyecekleri bir rapor ile bildirirler. 

VUK.m.140/I-5. 

C-BEYANNAME VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

          Herhangi bir somut vergi ilişkisi vergiyi doğuran olay ile başlar. Vergi Usul Kanununa göre, ^^Vergi alacağı, 

vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğar^^ m.19. Vergiyi 

doğuran olay vergilendirme işleminin sebep unsurunu oluşturur. Vergi işleminde hukuki sebep yürürlükteki 

yasa hükmüdür; maddi sebep ise vergiyi doğuran olaydır. Somut olay norma uygun olarak gerçekleşmişse sebep 

unsuru tümüyle ortaya çıkmış demektir. Vergiyi doğuran olay kişiliğinde gerçekleşmiş olan kimse yükümlü 

statüsüne girer. Soyut yükümlü statüsündeki kişinin vergi borcunun somut olarak saptanması için vergi tarhı 

gereklidir. Verginin tarh edilebilmesi için ise vergi konusunun, üzerinden vergi hesaplanacak ekonomik 

biriminin, kısmının yani matrahın bilinmesi zorunludur. 
14

Vergi konusunun matrahını  en iyi şekilde vergi 

yükümlüsü olan mükellef bilir. Ancak vergi dairesi mükellefin beyanında herhangi bir eksik ve hatayı tespit 

ederse veya kuşku duyarsa bunun doğruluğu için mükellefi incelemeye alır. Ancak beyan ile incelemede tespit 

edilen matrah arasında bir fark bulunursa idarece İkmalen tarhiyat yapar. Vergi usul kanunun 10.maddesinde 

düzenlenen sorumluluk bu ödevleri yerine getirmemeleri yüzünden mükelleflerin veya vergi sorumlularının 

varlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi ve buna bağlı alacaklar, kanunî ödevleri yerine 

getirmeyenlerin varlıklarından alınır ifadesi mükellefin sorumluluk biçimini düzenlemiştir. Mal varlığı ile 

sorumlu olan mükellef, meslek mensubu yükümlü yerine geçip yükümlülük adına beyan veremez.  

     Yükümlünün önemli ödevlerinden biri beyanname vermedir. Türk vergi sisteminde istisnaları ile birlikte, 

beyan esasına dayanılmaktadır. Yükümlünün beyanı üzerine tahakkuk yapılır. 
15

 Vergi dairesi, vergi idaresine 

karşı yükümlü olan mükellefler gelirlerini en iyi şekilde bildikleri için kendi beyanları ile beyan edilerek vergi 

tahakkuk ve tarhiyatı yapılır. Ancak beyan yükümünden kaçınılması halinde idarece araştırma neticesinde resen 

tarhiyat yapılır. İlke olarak vergi tarh etme yetkisi ilgili vergi dairesine aittir. Mükellefin bu konuda vergi tarh 

etme yetkisi bulunmamaktadır. Ancak bunun istisnası posta ile gönderilen beyanlar hariç. Vergi alacağı vergi 

kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğar. Vergi alacağı 

mükellef bakımından vergi borcunu teşkil eder. VUK.m.19. Vergi hukukunda da vergi yükümlüsünün Vergi 

beyanıyla tahakkuk edilen vergi ile kamuya karşı borç yükümlülüğü doğar. Borç Yükümlülüğü mükellef ve onun 

temsili dışında başkaca bir meslek mensubu veya başka bir yetkilice Mükellef adına beyan edemez. Hilafına 

hüküm olmadıkça, Gelir Vergisi mükellefin veya vergi sorumlusunun beyanı üzerine tarh olunur. Beyanın esas 
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olduğu hükmü ifade edilmektedir. Vergi doğuran tüm olay ve işlemler vergi beyanı esas olduğu vergi 

hukukumuzda temel esas teşkil edilmektedir. Çağdaş devlet anlayışı da bunu gerektirir. Tüm modern ülkelerde 

durum farklı değildir. 3065 sayılı KDV Kanunumuzu  

Madde 40 1-Katma Değer Vergisi, bu Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça mükelleflerin yazılı beyanları 

üzerine tarh olunur.  

2-Bu kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen hallerde bu beyan, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar 

tarafından yapılır. Vergi beyanı vergi mükellefi veya vergi sorumlusunun beyanı esastır. Vergi sorumlusu vergi 

hukukumuzda vergi borçlusu asıl olmayıp vergi kesinti ve ödemeden sorumlu olan olarak tanımlanır. Dolayısıyla 

vergi asıl borçlusu kadar vergi sorumlusu yani kesinti yapan birlikte sorumluluk vardır. Alacakların borçluya ait 

mal varlığına el koyabilme iktidarı anlamında sorumluluk; bir taraftan alacaklarının hakkını alabilmesi için 

borçluya ait cebri icra yoluyla el koyabilme yetkisi, diğer taraftan da borçlunun bunlara katlanmak zorunda 

olmasını anlatmaktadır. Yükümlü kendi mal varlığı ile sorumludur. VUK.10.m. Düzenlenen sorumluluk bu 

ödevleri yerine getirmeyen yüzünden ve kamu ödevini yerine getirmeyenlerin varlıklarından alınır ifadesi ise, 

varlıkları ile sorumluluk biçiminde düzenlenmiştir.
16

 

 

 

 

D-VERGİ USÜL KANUNU MÜKERRER 227.MADDENİN YASAL ANAYASAL AYKIRILIĞI 

1-BEYANAME İMZALAMA ZORULUĞU 

 

      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. Şeklinde 

yazılmaktadır. Burada lafz olarak imza kelimesi kullanılmaktadır. İmza iki tür anlam ifade eder: bir anlamı 

tarafında denetlenip kontrol edip doğrulama, ikinci anlamı bilgilerin yazının, eylemin bana ait olduğunu ifade 

etmektedir. İmza atan olayının müsebbibidir. Örneğin; mektubu yazan mektuptaki bütün bilgileri eylemi 

kendisine aittir anlamı ifade etmektedir. Ve diğer bir örnekte bir evrağın bir makama sunumunda onaylanması 

ve imzalanması şeklinde ifade edilir. Burada imzalanan vergi beyannamesi olduğuna göre beyannamede 

mükellefin vergi doğuran unsurları intiba edeceğine meslek mensupların mükellef adına beyan imzalaması 

kanuna aykırıdır. Çünkü geliri en iyi bilen mükellefin kendisidir. Beyana yükümlüde mükelleftir. Meslek erbabı 

Yükümlü adına ve yerine geçemez. VUK.10.mm Vergi yükümlü mal varlığı ile sorumlu tutmaktadır. Vergi 

sorumlusunun kamuya karşı yükümlülüğünü borç edinme altına sokulmasını üçüncü bir şahsın beyanı ile 

yüklemesi hukuka aykırıdır.Diğer ikinci bir anlamı ise; anayasanın MADDE 123- İdare, kuruluş ve görevleriyle 

bir bütündür ve kanunla düzenlenir. Meslek erbabı idare adına onay veya kabul edilemez çünkü meslek erbabı 

kamu görevlisi ve kamu bürokrasisi hiyerarşisi içinde değildir. Dolayısıyla imzanın imza kelimesinin lafzı anlam 

açısında meslek erbabı mükellef adına beyan verme idare adına beyan kabul etme anayasa ve kanuna aykırıdır. 
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Aynı zamanda evrensel hukuk kurallarına aykırıdır. İmzalama kelimesi peçeleme olarak inceleme ve denetim 

amacı yüklemesi mantık ve akla uygun olmadığı gibi hukukende mümkün değildir. İnceleme yetkisi ve sınırlarını 

kural ve işlevlerini usul ve esaslarını kanunda belirtmediği şahıs ve meslek gruplarına inceleme ve denetim 

yapma yetkisini anlamı çıkartmak anayasanın temel ilkesine aykırıdır. Bütün görevler kanunla tanımlanır. 

Anayasanın 12.maddenin ikinci fıkrası Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere 

karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder. Vergi beyanın verilmesi bir ödev ve yükümlülüktür. Mükellefin 

yükümlü olduğu vergi beyanın vergisel borcun doğurtmasına meslek erbabı yerine geçerek ifa edemez. Mali 

müşavirler profesyonel muhasebe meslek sahipleridirler, bir kamu memuru değildirler. Ancak mükelleflerin 

mali verileri muhasebe norm ve standartlarına uygun kayıt yapmakla mesleklerini icra edebilirler. Mükellef 

yükümlülükleri ifasında yükümlü tutulamazlar. Her bireyin toplum karşısındaki yükümlüklerinde bireysel 

sorumlulukları vardır, bu sorumluluk edinimi bireyin yerine getirme hürriyetini kısıtlayamaz. Anayasanın 12 

madde. Beyana imza zorunluluğu hürriyeti kısıtlayıcı bir eylemdir. Mal varlığı ile sorumlu olan mükellef, 

MESLEK MENSUBU yükümlü yerine geçip yükümlülük adına beyan veremez.  

 

2-İSTİSNALARDAN YARARLANMADA TASDİK 
Vergi usul kanunu mükerrer 227.maddenin 2.bendinde istisnaların tasdiği istisnada yaralama koşulu yeminli 

mali müşavire tasdik edilme zorunluluğu getirmesi anayasa ve yasalara aykırıdır. YMM’ler kamu bürokrasisi 
içerisinde görev alan devlet memurları değildir. Ancak muhasebe ve muhasebe sistemlerini kuran profesyonel 
serbest meslek erbaplarıdırlar. Kamu adına doğrulama ve inceleme yetkileri anayasada verilmeyen bir hakkı 
kanunca düzenlenemez. Vergisel istisnalar anayasanın 73.maddesinde Vergi, resim, harç ve benzeri malî 
yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı 
ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir. Bu alanda Kanun yapma yetkisi 
Bakanlar kurulana verilmiştir. Maliye bakanlığı tek başına yetkili kılınmamıştır. Dolayısıyla istisna uygulamaları 
kamu görev ve düzeni içerisinde uygulama esas ve usuller tebliğlerle düzenlenebilir. Ancak kamu hiyerarşi 
merkezi dışındaki başka kişi ve kurumlara bu görev tevdi edilemez. Dolayısıyla idarenin bu kanunda amaçlanan 
istem her ne kadar tasdik kavramında peçelenmişse’ de tasdik kavramın lafzı anlamı inceleme ve tehtik 
anlamında da tarih içerisinde kullanılmıştır. Fiziksel doğrulama anlamı ise 512 sayılı noterler kanununda usul ve 
esasları ile irdelemiştir. Kanunun istisna saydığı hal ve koşul başkaca idare dışında bir kurum ve kuruluşa 
doğrulama yapılması Anayasanın temel ilkelerine aykırıdır.İncelemede yetki kılmamış anayasaca idari görev 
birliği içerisinde yer almayanlar inceleme tasdik  yapmaları anayasaya aykırılığı söz konusudur. 

 

3-TASDİK 
           3. Vergi kanunları kapsamındaki yeminli mali müşavirlik tasdik işlemlerini elektronik ortamda 
gerçekleştirmeye ve tasdike konu işlemleri mükellef grupları, faaliyet ve tasdik konuları itibarıyla ayrı ayrı 
belirlemeye ve uygulatmaya,Tasdik işlemleri bir inceleme kasti ise inceleme sınırları ve yasal dayanaklı yukarda 
anlattığım gibidir. VUK 134madde inceleme  kanun olarak yazılmış incelemenin usul hakkında yene VUK 135-
141 maddesine kadar sıralı yazılıdır dolasıyla bir inceleme değildir. Anayasanın vermediği bir haki kanunla ihdas 
edilemez. Anayasanın teminatı altında ki kişi hakkı dokunulmazlığı esastır. Anayasa madde 13-Temel hak ve 
hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın kamu idaresi düzenleme yapar. 

Bu uygulamalara ilişkin usul ve esasları maliye bakanlığı belirlemeye yetkilidir. Tasdik kavramının lafzı 
anlamı doğrulamadır bir şeyin doğrulaması için o şeyi incelemesi ve denetlemesi gerekir. Anayasada hükmün 
vergi incelemesinin dayanağa teşkil ettiği gibi yine anayasa ve kanunlarla sınırlarını çizmiştir. Vergi usul 
kanununda yukarıda izah ettiğimiz gibi incelemenin nasıl yapılacağını ve kimlerin yapacağını kanunlarda açıkça 
yazılmaktadır. Kanunda açıkça yetki ve görevi olmayan tasdik kavramını peçelemesiyle bu yetki varmış gibi 
davranılamaz. Anayasanın kişi dokunulmazlığı, ticaret mahremiyetliği, hak ve hürriyetleri teminat altına 
alınmıştır. Vergi kukunda inceleme yapan ve adı geçen, VUK.m.135. Dolayısıyla ticari mahremiyeti koruması 
esastır. Bu esas ve ilkeleri teşkil edilmeyen bir grup veya meslek kuruluşlarına yetki verilemez. Çünkü hukuku 
suiistimale neden olabildiği gibi kişi hak ve hürriyetler ide zedeler. Nitekim anayasamızın 10–14 maddeleri kişi 
hak ve hürriyetlerini güvence altına almıştır. Anayasanın MADDE 12- Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, 
devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.  

Vergi mahremiyeti, vergi işlem ve incelemeleri ile uğraşan memurların, vergi mahkemeleri, bölge idari 
mahkemeleri ve danıştayda görevli olanların, vergi kanunlara göre kurulan komisyonlara katılanların ve vergi 
işlemlerinde görevlendirilen bilirkişilerin, mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına muamele ve hesap durumlarına, 
işlerine, işletmelerine,servetlerine veya mesleklerine ilişkin olmak üzere öğrendikleri sırları ya da gizli kalması 
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gereken diğer hususları açıklamaları ve kendilerinin veya üçüncü kişilerin yararına olacak şekilde kullanmaları 
yasağıdır. Bu yasak mahremiyet kuralına uyma zorunluluğu bulunan kimseler görevden ayrıldıktan sonrada 
devem etmektedir. VUK.m.5.VUK.6m-1.fırka. Bu mahremiyetin kapsamı meslek erbabı içermediği için ticaret 
erbabının ticari sırları risk altına girmiş bulunmaktadır. Buda kişisel mal ve mülkiyet hakkını zedeler. Bu fıkrada 
tasdik kavramının neyi içerip içermediğini sınırları yetki alanları çizilmemiştir, yani kanunun açıklık ilkesi yoktur. 
Bir sınırlamanın nerede başlayıp nerede biteceği belirtilmezse, amacı aşan demokratik toplum düzeninin 
gerekleriyle bağdaşmayan, içeriğinin takdiri yönetime sakıncalı sınırlama getirilmiş olur. İçeriğinin 
belirlenmesi yönetimin görüşüne bırakılan sınırlamanın yasa ile konulduğunda söz edilemez. Bu çelişki 
anayasanın 13.maddesine aykırıdır.

17
 Kanun maddeleri lafzı açık olmadığı gibi maddedeki amaçlanan anlamı 

vergi usul kanunun 134.maddesinde çelişki oluşturmaktadır.  Yeminli Mali Müşavirlerce gerçek ve tüzel kişilerin 
mali tabloları ve vergi beyannamelerinin mevzuat hükümlerine uygunluğunun tasdik edilmiş olması halinde, bu 
belgeler kamu idaresinin yetkili elemanlarınca tasdik işleminin kapsamı ölçüsünde incelenmiş belgeler olarak 
kabul edilir. Nitekim buda bir kamu hizmeti kapsamı içerisindedir. Kamu görevlisi tarafından ifa edilmesi 
gereken bir görev olduğunu, anayasa mahkemesi bu kanunun aynısı vergi usul kanunun  iptal edilen 141. 
ek.maddesinin aynısı olup, anayasa mahkemesinin 1986/5esas-1987./ karar 7nolu  ile şu gerekçe ile iptal 
edilmiştir. Anayasanın ^^ Kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre 
yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer 
kamu görevlileri eliyle görülür. Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atamaları, görev ve 
yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Anayasa 
Mahkemesinin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkında kanunun 29.maddesinin birinci fıkrası, 
mahkememizin taleple bağlı kalmak kaydıyla, başka gerekçe ile de Anayasaya aykırılık kararı verilebileceğini 
amirdir. Bu nedenle yukarıda incelenen madde hükümlerinin Anayasanın 128. Ve 7.maddelerine aykırılığı 
yanında ^^ İdarenin bütünlüğü ve kamu tüzelkişiliği^^ başlığını taşıyan 123.maddesine de aykırıdır. Çünkü 
123.maddenin birinci fıkrası^^idare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir^^ demektir. 
Yeminli Mali Müşavirler Kurulunun hem kuruluş hem de görev olarak; yeminli mali müşavirlerin ise görev 
itibariyle idarenin bütünlüğü içinde yer almadığı ve bu nedenle kanunla düzenlenmesi gerektiği halde bu 
yetkinin Bakanlar Kuruluna bırakılmış olması; Anayasanın 123.maddesine de aykırı bir durumdur. Özetle, ek 
13.maddenin inceleme konusu fıkralarının getirdiği düzenlemenin Anayasanın 128.,123. Ve 7.maddelerine 
aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

18
 Burada yeminli mali müşavirler kurulu bugünkü kastedilen TURMOB gibi 

sivil kuruluşlar kamu hizmeti görülmesi açısından düzenlemeler ve yönetmelikler çıkartamazlar ancak kendi 
profesyonel mesleği olan muhasebe kayıt ve usullerine yönelik gelişmeler ve yönetmelikler çıkartabilirler. 
Anayasa mahkemesinin iptal ettiği bir kanun aynı amacı taşıyan sonrada başka bir kanunla yürürlüğe 
konulamaz. Anayasa mahkemelerinin kararları aykırılığı o alanda bir kanun yapılma yasağı getirmektedir. 
Kamunun yerine getirilmesi gereken görev ve işlemler yasal denetime tabıdır. Demokratik toplumlarda; 
Yönetim yetkilerinin bir vatandaşın özel alanına bu türden tecavüzlere imkân tanıyan hiçbir ayrımcı yetkiye 
sahip olmamaları gerektiği açık olmalıdır. Yönetim eylemlerinde genel kuralların katı çerçevesine uyum 
sağlayıp sağlamadığına ya da bu çerçeveyi keyfi olarak ihlal edip etmediğine karar vermeye yetkili bağımsız 
mahkemelere başvuru haklarını bu kişiye daima vermek gerekir.

19
YMM’lerin yaptığı görev ve işlemler hiçbir 

yasal denetim olmaksızın vatandaşların ticari mahremiyetin sınırları ve sorumlulukları, vatandaşlar aleyhine 
suistimalleri önlenecek yasal korumada mevcut değildir. Ancak kendilerine, niteliğini yukarıda açıkladığımız 
tasdik yetkisi verilmiş olması nedeniyle bir kamu yetkisi kullandıkları ve yaptıkları hizmetin de bir kamu 
hizmeti olduğu açıktır. Öte yandan devlet ve yeminli mali müşavir arasındaki ilişki bir kamu hukuku ilişkisidir. 
Çünkü kendilerine görev verilmesi, özel hukuk sözleşmesi ile değil bir kanunla olmaktadır. Dolayısıyla yeminli 
mali müşavirleri sahip oldukları tasdik yetkisi nedeniyle, bir "kamu görevlisi" saymak gerekir.Ancak Tasdik 
işlemleri Kamu hiyerarşisi içinde bu görevi yapılabilir.  

 
4- MÜTESELSİL SORUMLULUK 
Müteselsil sorumluluk olabilmesi için bir olay ve işlevde kişi ile ilinti bağı oluşması olay üzerine irade gücü 

olması gerekir. Kişinin iradesi eylemin dışında kişi bir başkasının iradi eyleminden sorumlu tutulamaz. Vergi usul 
kanunu 227-3. maddesinin son fıkrasında meslek erbabını müteselsilen sorumlu tutmaktadır. Anayasanın suçun 
kişisellik ilkesine aykırıdır. Nitekim 227-3 son fırkası aşağıdaki şekilde yazılıdır.  

       Yukarıdaki fıkra hükümlerine göre beyannameyi imzalayan veya tasdik raporunu düzenleyen meslek 

mensupları, imzaladıkları beyannamelerde veya düzenledikleri tasdik raporlarında yer alan bilgilerin defter 

kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından dolayı ortaya çıkan vergi 
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ziyanına bağlı olarak salınacak vergi, ceza, gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen 

sorumlu tutulurlar. Vergi usul kanununda yazılan bu fıkranın müteselsilen sorumlu kayıt düzeni ve muhasebe 

uygulama usullerinden ziyade muhasebe kayıt ve belgelerin içeriğe yönelik müteselsilen sorumluluk 

içermektedir. Buda meslek erbabının içeriği konusunda olayların gerçekliği ve oluşumuyla hiçbir cüzi bir iradesi 

dâhilinde olmayıp tamamen vergi yükümlüsünün iradesi dâhilinde gerçekleşen bir eylemde meslek 

mensubunun müteselsilen sorumlu tutması anayasa ve evrensel hukuk ilkelerine aykırıdır. Meslek mensubu 

mesleği icra edilecek mesleki gerekleri yerine getirmekle yükümlüdür. Meslek mensubu ancak mesleki usul 

esaslarına uygun muhasebe kaydı tutmakla yükümlüdür. Kayıt’a konu olan belgenin içeriği konusunda herhangi 

bir denetleme niteliksel ve niceliksel bir bilgiye sahip değildir. Mükellefin beyanına konu olacak gelir ve 

giderlerin sadece fiziksel evraklar üzerinde kayıt işlemi yapılmaktadır. Bunun dışında mükellefin geliri ile beyanı 

arasındaki uyumsuzluğu meslek mensubu iradesi dışında bir durumdur. Eylemsel iradeden yoksun bir durumun 

sorumlu tutulması akla ve hukuka uygun değildir. Hürriyet, kişinin fiziki, fikri, ahlaki faaliyetini bu sıkı 

bağlılığının gelişmesi için kullanması ödevi ise aynı şekilde zenginliği elinde bulunduran herkes için sosyal 

bağlılığı geliştirmek ve korumak amacıyla kullanma ödevi ve borcu olmaktadır.
20

 

 

E-VERGİ İADESİ 

           Genellikle harcama üzerine alınan vergilerin verginin tamamı bazı durumlarda son tüketicisine 

yansıtılmamaktadır. İhracat işlemlerinde veya kanunla istisna edilen yatırım, istisna kapsamına alınan ulusal 

güvenlik gibi işlemlerde tüketiciye yansıtılması gereken vergiler yansıtılmadığında vergi mükellefin üstüne 

kalmaktadır. Bu vergiler(katma değer vergisi, özel tüketim vergisi gibi vergilerdir.)mükelleflerin KDV ve vergilere 

tüketiciler yansıtılmadığında vergi dairesinden alacak hakkı doğmaktadır. Bu alacak hakkı bir kişi hakkı olup 

vergi idaresince yerine getirilmekle yükümlüdür. KDV beyana dayalı bir vergi işlemi olup, bir mükellefin bir aylık 

dönem içerisinde satın aldığı mal ve hizmetler için ödediği KDV bir ay içerisinde sattığı mal ve hizmetlerin 

üzerinden alınan KDV si, birbirine mahsuplaşma usulü ile beyan edilir. İhracat işlemleri ve istisnaya tabi mal ve 

hizmetlerin teslimatında sattığı mal ve hizmetten KDV alınmadığında o dönemin ödenen KDV’leri mükellefin 

üstüne kalmaktadır. Bu işlem için vergi usul kanununda ve ona bağlı tebliğlerde KDV iade işlemlerini sağlayarak 

gerçekleştirilir. Ancak bu iade hakkını yasanın adil, eşit kişi, hak ve hürriyetine aykırı usul ve esaslara aykırı teşkil 

edilmemelidir. Mükelleflerin alacak istem hakkı, hukuki ilişkinin içeriğini oluşturan edimin yerine getirilmesini 

isteme yetkisidir. Günümüzde istem hakkını içermeyen bir hakkın varlığı düşünülemez.
21

 Hakkın yâda 

özgürlüğün özüne dokunma yasağı mahkemelerce şu şekilde yorumlanmaktadır: bir hak veya özgürlüğün 

amacına uygun olarak kullanılmasını aşırı zorlaştıran ve onu kullanılmaz hale getiren sınırlamalarda öze 

dokunma olarak ifade edilmiştir.
22

 Mükellefin vergi iade alacaklarını tahsilinde zorlaştırma, koşullara bağlatma, 

geciktirme gibi işler kişi hakkının özüne dokunma olarak yorumlanmaktadır. Çünkü kişi mal ve haklar üzerindeki 

tasarrufunu engeller.  
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 Adnan GURİZ,hukuk felsefesi,  sıyasal kıtab evi 2009,SYF:307 
21

 Jale G.AKİPEK, Turgut AKINTÜRK, Kişiler Hakkı, Beta yayıncılık,2013,SYF:195 
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1-UYGULAMADA KDV İADE USULLERİ 

          KDV İADE UYGULAMASI: KDV de vergi matrahı firmanın diğer firmalardan satın aldığı bütün girdilere 

kendi faaliyetleri sonucu kattığı değerdir.
23

 Firmaların ürettiği mal ve hizmetler için dışarıda tedarik ettikleri mal 

ve hizmetler için ödediği KDV’ sı ne ve firma için yapılan sabit yatırımlar için harcamaları KDV’si ile birlikte 

indirilecek KDV konusu teşkil eder. Hesaplana KDV ise firmanın bir dönem içerisinde sattığı her türlü mal ve 

hizmetlerin konusu teşkil eder. KDV kanunu mahsup esaslarına göre beyan edilir, yani bir dönem girdilerin 

indirilecek KDV’Sİ ile satışların hesaplanan KDV’Sİ birbirlerine mahsuplaştırılarak aradaki fark ödeme ya da 

sonraki döneme devir söz konusu olur. Ancak KDV’Sİ kanunu 11.maddesi gereği ve KDV’Sİ 29.maddesi gereği 

farklı bir istisna getirmiştir. Bir mal ve hizmetin ihracat edilmesinde KDV’Sİ yükünün tüketiciye yansıtmadığında 

mükellefin üzerine kalmaktadır. İhracata konu olan bu mal ve hizmetin üretimine girdi olarak kullanılan ve bu 

mal ve hizmetin meydana gelmesi için mükellefin tesis KDV payı ve genel gider payı için ödenen KDV iade hakkı 

doğurmaktadır. Bu hak bir mülkiyet hakkı gibi alacak haktır. Vergi idaresi mükellefi bu doğacak KDV’Sİ için 

KDV’Sİ tebliğlerinde nasıl iade edileceğinin usul ve esaslarını yayınlamıştır. KDV kanunu 11.maddenin 

kapsamında istisna edilmiş yatırım teşvik malları ulusal güvenlik gibi, teslimlerde satılan mal ve hizmetin teşkil 

ettiği KDV’Sİ tüketiciye yansıtılmadığında yine iade hakkı doğurmaktadır. Aynı şekilde KDV’Sİ kanunu 29.madde 

kapsamında indirimli oranlarda satılan mal ve hizmetlerin KDV’Sİ konusu teşkil eden KDV yükünü son 

kullanıcısına yansıtmadığında mükellef için bir vergi iade alacağı doğurmaktadır. Vergi idaresi iade hakkı 

doğuran işlemlerden iade işlemlerini nasıl gerçekleştireceğini KDV’Sİ tebliğlerinden yayınlamaktadır. Ancak 

yayınlanan bu tebliğler her muamele için farklılıklar göstermektedir. Buda idari eylemin tek tiplikten ziyade 

farklı uygulamaları konu edinmektedir. KDV’sinin bu farklı uygulamalarının bir kısmında yasa ve anayasa 

aykırılığı mevcuttur. Anayasanın kamu idaresi düzenin içinde usul esas teşkili zorunludur. Uygulamanın genelliği  

hiç kimseye ayrıcalık ve öncelik hakkı doğurmamalı. İadenin inceleme koşulu ve teminat, YMM raporu gibi farklı 

talep koşula bağlanması Mükelleflerin hak iadesine kullanma tasarruflarına ziyan verilmektedir. Tek tip bir 

kontrol denetimden ziyade profesyonel muhasebecilik yapan YMM’lere yönelik bir iş alanına açılmasına 

nedendir. Mükellefler için bir yük teşekkül edilmektedir. Mahsup işlemleri ve YMM raporu verenler için vergi 

idaresi kontrolü yeterli görmektedir. YMM raporu vermeyenler için iadelerini inceleme ve teminat istenmesi 

adalet ve eşitliğe aykırıdır. YMM tasdik raporu bir inceleme olup yasal aykırılığı söz konusudur. Çünkü YMM'ler 

kamu görevlileri değildirler. Vergi usul kanunu mükerrer 242.maddenin son fıkrası ile bu şirket vergi 

mahremiyeti vergi kapsamına alınmıştır. Vergi mahremiyetinin ihlali suç olarak düzenlendiği için kanunda yer 

olmayan kişiler açısından bu suçun işlenebilme olanağıda olmayacaktır. Bu durum kişilerin sırlarının 

korunmasında önemli yere sahip olan, ceza düzenlenmesinde etkisiz hale gelecektir.
24

 YMM'lerin vergi 

mahremiyet kapsamında sorumlu kişiler arasında sayılmadığında bu suçun işlenmesinde bir cezai düzenleme ile 

karşı karşıya kalmazlar. Dolayısıyla mükelleflerin mahremiyet ihlali söz konusudur.  

2-KDV İADE TEBLİĞLERİ ANAYASAL VE YASAL AYKIRILIĞI 

             Hukukumuzda Anayasa temel olmak üzere kanunlar Anayasaya aykırılık teşkil etmeyeceğini kesin ve 

amir hükümdür. Tebliğler ise; kanuna aykırı olmayacağı gibi bir kanunun uygulamaya yönelik açıklık 

getirmesidir.  Eğer tebliğin konusu kanunda mevcut değil ise tebliğ kanun yerine ihdas edilmiş sayılır buda 

anayasaya aykırıdır çünkü kanun yapma yetkisi TBMM’ nin dır. Yani tebliğ ve yönetmeliklerle kanun ihdas 

                                                           
23
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edilemez. KDV tebliğlerinde iade usul ve esasları şu şekilde yazılmaktadır. Mükelleflerin hizmet ihracından 

kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aşmayan mahsuben iade talepleri inceleme raporu, YMM raporu ve teminat 

aranmadan yerine getirilir.  İade talebinin 5.000 TL’yi aşması halinde aşan kısmın iadesi vergi inceleme raporu 

veya YMM tasdik raporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir 

ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.  Şeklinde yazılmaktadır. İadenin 

mahsup olması halinde hiçbir koşul aranmaksızın idareye bağlı vergi dairelerinin kendi bünyelerindeki müdür ve 

müdür yardımcıları ve memurların vasıtası ile kontrol neticesi ile işlemi gerçekleştirmektedirler. Ancak 

mükellefin alacak hakkı nakden talep edildiğinde teminat, inceleme veya YMM raporu koşullara 

bağlanmaktadır. Oysa bir alacak hakkının koşula bağlı olarak iade edilmesi alacak hakkına ziyan vermektedir. 

Çünkü alacak hakkı alacaklının alacak üzerindeki tasarrufunu engellemesini teşkil etmektedir. YMM vasıtası ile 

alacak hakkının iade edilmesinin sağlanması alacak haklısına bir külfet ve maliyet yüklemesini sağlar. Buda 

alacak hakkına bir ziyandır. Alacak hakkının herhangi bir koşulu öne sürülmesi kişinin hakkını kullanmasına engel 

teşkil etmektedir. Ancak bir hakkın tespiti için o hakkın gerçekleşmesi yönünde belge ve bilgiler tetkik edilir. 

Hukuk kuralları mükâfat şeklindeki ve bir yaptırım ile uygulanamaz 
25

Bir Alacak hakini yerine getirilmesi koşul ve 

ödüle bağlanamaz. Alacak hakkın ancak tespitine gidilir. Vergi idaresi Alacak hakki olan mükelleflerden YMM 

raporu isteme Getirilmediği takdirde inceleme tehdidi veya gecikme koşulu tebliğin içinde barındırması kişisel 

hakkin bir ihlalidir. Alacak hakkın tespitinde YMM raporu ve mahsuplarda vergi dairesince kontrolü neticesinde 

yerine getirilmesi YMM raporu sunulmadığı zaman teminat ve inceleme neticesi bekletilmesi Anayasa eşitlik 

ilkesine aykırıdır. Bir zümreye ayrıcalık doğurmaktadır. Vergi idaresi incelemeyi bir tehdit değil yasal 

uyumluluğun aracı olarak kullanması gerekir. İnceleme kamu düzenin yasal uyumlu sosyal adaletinde bir aracı 

olarak idareye görev verilmiştir. Kamu düzenin hiyerarşisinde görev almayan başka meslek mensuplarına bu 

görevin yüklenmesi ve onlara çıkar sağlam yönünde uygulama a adalet ve eşitlik ilkesine aykırıdır. Eğer farklı 

insanlar için esasta aynı olan nedenlerden hareketle insanlara belli bir tarzda davranılırsa ve onlar arasında 

ayrım yapmak için iyi nedenleri yoksa o zaman onlara eşit muamele etme ödevi vardır.
26

 Aynı mesleği icra eden 

meslektaşlar arasında hiçbir fark olmaksızın aynı işi icra edenlerin arasında farklı muameleye tabi tutulması 

adalet ve eşitlik ilkesine uygun düşmez. Ekonomik haklar, tıpkı siyasi haklar gibi doğuştan kazanılmış 

vazgeçilmez ve hiçbir gerekçe ile özüne dokunulmaz haktır. Mülkiyet hakkı çalışma ve çabanın ürünü üzerinde 

kişinin maddi ve hukuki tasarruf yetkisidir. AİHS M2 Mülkiyet hakkı güvence altına alınmıştır.
27

  

3-KDV İADE TEBLİĞLERİNDE YMM RAPORU İSTENMESİ YASAL VE ANAYASAYA AYKIRIDIR 

        KDV iade alacağı bir mülkiyet hakkı olup alacak hakkı aynı zamanda bir kişi hakkıdır. Kişi hak ve 

hürriyetinden ayrı düşünülemez. Kişi hak ve hürriyetin bir parçasıdır. Kişi hak ettiği alacağı tahsil edilmesi 

yönünde bir cezalandırıcı veya ödüllendirici şekilde bir koşul öne sürülemez. YMM vergi idaresinin bürokrasi 

hiyerarşisi içinde yer alınmadığı açıktır. Devlet memurları olmadığını profesyonel meslek erbabı olduğunda 

kamunun yerine getirmesi gereken bir görevi yerine getiremezler. MADDE 123- İdare, kuruluş ve görevleriyle 

bir bütündür ve kanunla düzenlenir. Dolayısıyla YMM’lerin kamu görevi yerine getirilmesini anayasanın 

123.maddesine açık ihlaldir. Tebliğlerle kanun ihdas edilemeyeceğinden anayasanın 7.maddesi ne açıkça 

aykırıdır. Kanun yapma yetkisi ancak TBMM’nindir. Uygulamaların farklı uygulanmasında anayasanın eşitlik 

ilkesine aykırıdır. Kamu kendi alacağı mükellefin alacağıyla mahsup işleminde her hangi bir koşul öne sürmezken 
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mükellefin nakdi alacağını koşula bağlanması adil ve eşitlik ilkesine aykırıdır. Aynı mesleği icra eden meslek 

mensupların arasında da bir ayrıcalık söz konusudur. YMM bir muhasebe mesleği olup kamu görevi yerine 

getirme yönünde kamu ile arasında bir özel sözleşmeden söz edilemez. Çünkü anayasanın 123. Maddesi açık 

hüküm ifade edilmektedir. KDV Kanunda İade ile ilgili YMM tarafında tasdik raporuyla da iade edilir bir kanuni 

yetkiden söz edilemez. VUK mukerrer 227. Maddesinde tasdik kavramı istisnalar için kavramı kulanmıştır. Ancak 

KDV iadelerde bir lâfzî bulunmamaktadır. Dolaysıyla tebliğlerde YMM rapor istemi bir kanuni izahatı dayanağı 

olamadığı da açıktır. Ancak VUK mükerrer 227. Maddesi Anayasanın 123. Maddesine aykırı olduğundan ve daha 

öncede anayasa mahkemesince benzer bir maddenin VUK 141. ek  maddesini  iptal edildiğinde ayni hükmü 

ifade eden başka bir kanun ihdası düşünülemez açık anayasa aykırılığında söz edebiliriz.3568 sayılı yasada 

Tasdik ve inceleme YMM görevi arasında saymışsa da Anayasa Mahkemesince profesyonel meslek erbabı kamu 

niteliği iş ve görevler yerine getirilmesi anayasa aykırı hüküm ifade edildiğinde Yasadaki bu hüküm anayasa açık 

ihlalinde söz edilebilir. Çünkü kamu görevi serbest meslek erbabınca yerine getirilemezler. Meslek yasaları 

Mesleğin icrasıyla ilgili kanunun verdiği mesleki alanlarda faaliyet gösterebilirler. Meslek yasaları kendiler için 

ayrıca yasada tanımlanmaya alanlarda tanımlanmış gibi görev alanı belirlenemez. Dolaysıyla Anayasa da 

düzenlenen kamu görev hizmet tekliği ile buna uygun olarak vergi kanunlardaki usul esasın verilmeyen bir görev 

alanı meslek yasasında düşünülemez. Bu fıkralardan anlaşılacağı üzere yeminli mali müşavirler muhasebe, 

işletme, finans ve mali mevzuat konularında gerçek ve tüzelkişilere müşavirlik hizmeti verecekleri gibi, 

mükelleflerin vergi tarhına esas teşkil edecek mali tablolarını ve beyannamelerini, ilgili mali mevzuat, cari 

muhasebe prensipleri ve denetim standartları yönünden tasdik etmek, yani gelir ve gider kayıtlarının 

doğruluğunu ve mali mevzuat hükümlerine uygun işlendiğini, dolayısıyla beyan edilen vergi matrahının gerçek 

olduğunu onaylamak görev ve yetkisine sahip olacaklardır. Böyle bir düzenleme Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın 

mevcut vergi denetim personelinin sahip olduğu görev ve yetki ile donatılmaları, kamu idaresine tanınan teftiş 

ve inceleme yetkisinin kullanılmasına engel teşkil etmeyecekse de, yeminli mali müşavirler tarafından yapılacak 

bir tasdik işlemi, Bakanlıkça lüzum görülmedikçe Bakanlığın yetkili elemanlarınca incelenmiş belge niteliğine 

sahip olacaktır. Bu nedenle yeminli mali müşavirlerce yapılacak tasdik işlemi "kamu hizmeti" niteliğindedir. 

Anayasa'nın "Kamu hizmeti görevlileriyle ilgili Hükümleri”nin "Genel ilkeler" başlığını taşıyan 128. maddesi 

şöyledir :"Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre 

yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diğer 

kamu görevlileri eliyle görülür.
28

Bu iade hizmeti YMM'lerin eliyle yerine getirilmesi Anayasaya açık bir aykırılık 

mevcuttur. YMM’lerin icra ettiği görev bir muhasebe görevi olup diğer meslektaşlarla aynı iş ve salahiyetle 

profesyonel görev yapmaktalar. Defter kayıt belgelerin kaydın doğruluğu bir kısım meslek erbabı güvenilir bir 

kısım güvenilmez durum ifade eder buda anayasanın temel ilkelerine aykırıdır. Bir sınıf ve zümreye kazanç 

ayrıcalığı bir kısım hak sahiplerin hakları iadesine külfet getirilmektedir. Anayasanın temel hak ve hürriyet 

başlığı 10 maddesine aykırıdır. Mill: ^^adalet duygusunun ^^  bazı kurallarının insanlar arasında 

yaygınlaşmasının etkin olduğuna inanmaktır. Ona göre; insanların çoğunluğu, bir kimsenin kişisel hürriyetinden 

ve malından yoksun bırakılmasını adaletin ihlali saymak eylemini taşır. Şu halde herkesin hürriyetine ve malları 

üzerindeki hakkına saygı gösterilmesi, bir adalet kuralı sayılabilir
29
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SONUÇ VE ÖNERİLERİMİZ 

                     Mükellefin yükümlülük ve edinimleri mükellefin veya temsilcisinin fiilen yerine getirmesi gereken 
anayasal bir yükümlülüktür. Profesyonel meslek erbabı Anayasanın yükümlü kıldığı mükellef yükümlülükleri 
meslek erbabı olarak yerine getirilmesini istenmesi anayasaya aykırı olmaktadır. Meslek erbabı ancak meslek 
norm ve standartlarına uygun, kendilerine sunulan belge ve bilgilerin doğru ve zamanında kaydı ile yükümlüdür. 
Bu yükümlülük ancak mükellef ile meslek erbabı arasındaki sözleşmeden doğan sorumlulukla taşınabilir. Bir 
kamu hizmetinin yerine getirilmesi ancak kamu görevlileri tarafından icra edilir. Vergi iade hakkı doğuracak 
işlemlerde vergi alacağı mükellefin hak alacağı olup, idarece zamanında hiçbir koşula bağlı kalmaksızın yerine 
getirilmesi gereken bir yükümlülüktür. Anayasanın kamu hizmetinin tekliğini kamu bürokrasisi içerisinde vergi 
incelemesini yasal dayanak ve sınırları çizilmiş ve bunu vergi usul kanununda kimler vasıtası ile yapılacağını 
açıkça belirtmiştir. Kamu hiyerarşisi içerisinde olmayan muhasebecilik mesleğini icra eden YMM'lerce tasdik 
işlemlerinin yapılması ve sunulması Anayasaya aykırıdır. Anayasa mahkemesinin 1986/5 esas,1987 karar ile 
YMM tasdik ve inceleme yetkileri olmadığı yönünde karar vermiştir. Anayasa mahkemesince bir kanunun 
anayasaya aykırı bulunması ve aynı amacı taşıyan başka bir kanun ihdas edilemez. Anayasa mahkemesinin 
1987/7 kararı ile iptal edilen VUK.141. ek maddesinin metni ile vergi usul kanunun mükerrer 227.maddesinin 
metni aynı amaç ve aynı anlam ifade etmektedir. Dolayısıyla vergi usul kanunu mükerrer 227.maddesinin açık 
bir Anayasa aykırılığı söz konusudur.   

ÖNERİLERİMİZ 

  VUK nu mükerrer 227.maddesinin Mülga edilmesini  

-KDV iade tebliğlerinde YMM raporunun istenmesinin kaldırılması  

-KDV iadelerinin süratle yerine getirilmesi için vergi dairelerinin bünyesinde kontrol ve denetimin sağlanması 

- Bütün bilgiler elektronik ortamda gelir idaresi başkanlığı bilgi işlemde kayıtlı olup çapraz kontrol ile gerekli 

denetim sağlanabilir. 

-GİB idaresinin bilgi işleminde YMM rapor kapsamının tamamen kayıtlı olup ilave bir teyide gerek 

duyulmayacaktır. 

-Mükellefin iade alacak hakkını hızlı bir kontrol sağlayarak tasarruf hakkına zarar vermeksizin ivedilikle yerine 

getirilmesini sağlamaktır. 

-Profesyonel meslek erbabı muhasebecilerden gerekli destekler sağlanması yönünde bilgi işlem programları 

geliştirmek. 

-Beyannamelerin gönderilmesi mükellefin işlem hacim ve büyüklüğüne göre 3568 sayılı yasada yetki almış 

meslek erbabı defter ve kayıt tutulmasının zorunluluğu, 6660 sayılı Kanun hükmünde kararnamede yetki almış 

bağımsız denetçilerce denetim yapılması yönünde hükümler getirilmesi. 

           ALLAH YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN                                        

                                                                                                                   SAYGILARIMLA 

                                                                                                              ABDURRAHMAN  FİLİZ 

                                                                                                                     SMMM&BD 
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