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Vergi, devletin kamu ihtiyaçlarını karĢılamak üzere bireylerden karĢılıksız 

olarak aldığı ekonomik değerlerdir. Ġyi bir vergi düzeni her ülkede, yalnız kamu 
kesiminin değil özel kesimin de sağlıklı çalıĢabilmesinin en önemli 
gereksinimlerindendir. Yıllardır süren kalkınma çabasında, koyduğu yatırım ve 
tasarruf hedeflerine ulaĢmakta zorlanan Türkiye’ nin vergilemedeki baĢarısı 
özellikle yaĢanan vergi suçları nedeniyle baltalanmaktadır. Vergi suçlarının 
önlenmesinde ise vergi denetimi ile yeminli mali müĢavirler tarafından yapılan 
bağımsız denetim arasında sıkı bir iliĢki bulunmaktadır.  

Bu çalıĢmada genel olarak vergi suçları, cezaları ve kayıt dıĢı ekonomi 
üzerinde durulmuĢtur. Yeminli mali müĢavirlerin ve bağımsız denetimin önemi 
ayrıntılı bir Ģekilde incelenmiĢtir. ÇalıĢma uygulama bağlamında yeminli mali 
müĢavirleri kapsamakta olup yeminli mali müĢavirlerin bağımsız denetçi olarak 
vergi suçlarının önlenmesindeki rolü araĢtırılmıĢtır. Elde edilen sonuçların vergi 
suçlarını önleme ve vergi gelirlerini artırma bağlamında devlete ıĢık tutması 
beklenmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Vergi Suçları, Bağımsız Denetim, Kayıt DıĢı Ekonomi, 
Yeminli Mali MüĢavirlik Mesleği 
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Tax is economic values taken from individuals as gratuitous to provide the 

needs of public. A good tax system is the most important requirements not only for 
the public sector also for a healthy private sector in each country. The success of 
Turkey that has a problem to achieve the investment and saving goals in taxing, 
has failed due to especially tax crimes for years. There is a tight relationship 
between the free control of the Chartered Accountants and the tax audit for the 
prevention of tax crimes.  

In this study generally it is focused on tax crimes, penalties and the informal 
economy. The importance of the Chartered Accountant and independent audit is 
examined in details. In the context of this study the role of Chartered Accountant 
as an independent auditor is surveyed for the prevention of tax crimes. For 
prevention of tax crimes and increase tax revenues, the results are expected to 
guide the government.  
 
Keywords: Tax Crimes, Independent Audit, The Informel Economy, Certified 
Public Accounting Profession 

  

 

file:///E:/Local%20Settings/Temp/teziç.doc%23abstact


III 

 

ÖNSÖZ 
 

GeliĢmekte olan ülkelerde ve Türkiye’ de vergi kayıplarını ve vergi suçlarını 
önlemek, yükümlülerin vergi yasalarının Ģekle ve usule iliĢkin hükümlerine uyum 
göstermesini ve bireylerin ihtiyaçlarını karĢılamak için üretilen mal ve hizmetlerin 
finansmanını sağlamak amacıyla alınan vergilerin tam zamanında ve eksiksiz 
alınabilmesi için gerekli yaptırımların var olması gerekir. Özellikle vergi suçlarının 
önüne geçilebilmesi ve devletin zarara uğratılmaması veya kamusal alanda aksaklıkların 
yaĢanmaması için denetimlerin tam ve doğru olarak yapılması büyük önem arz 
etmektedir. 

Bu çalıĢmamda benden desteğini ve yardımlarını esirgemeyen Sayın Hocam 
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1. GĠRĠġ 

 
Tarihte çok eski bir geçmiĢe sahip olan vergi kavramı, kamu hizmetlerine ait 

giderleri karĢılamak üzere devletin, vatandaĢlarından zorunlu olarak aldığı ekonomik 
değerlerdir. Piyasa Ģartlarının geçerli olduğu ekonomilerde toplam kamu gelirlerinin % 
90-95’ ini vergi gelirleri oluĢturmaktadır (Ġlhan, 2007: 1). 

Verginin bir özel hukuk kurumu ya da bir siyasi ödev olarak tanımlanmasına 
göre vergi suçu kavramına yönelik yaklaĢımlar da farklılaĢmaktadır. Liberal devlet 
görüĢüne dayanan ve vergiyi devlet ile vatandaĢ arasındaki bir tür mübadele olarak 
açıklayan Ġstifade Teorisi açısından vergi, hukuki düzeyde borçlar hukuku kapsamında, 
bir özel sözleĢme ile belirlenen borç-alacak iliĢkisinden ibaret iken; organik ve 
müdahaleci devlet görüĢünden kaynaklanan Ġktidar Teorisi vergiyi hukuki düzeyin 
kamu hukuku bölümüne taĢıyarak devletin egemenliğiyle açıklamıĢ, bir sözleĢme ürünü 
olarak değil, aksine bir ödev olarak tanımlamıĢtır (Oktar, 1998: 165). 

Toplumda huzur ve güvenin sağlanması, suç iĢlenmesinin önlenmesi, adalet 
duygusunun yerleĢmesinin sağlanması ve suçluların ıslah edilerek tekrar topluma 
kazandırılması, suç ve ceza politikasının en önemli amaçlarıdır. Bu amaçların 
gerçekleĢtirilmesi için suç iĢleyen kiĢilere çeĢitli yaptırımlar uygulanmaktadır. Ancak, 
her insan aynı karakterde olmadığı gibi her suçlu da aynı kiĢilik yapısına sahip değildir. 
Bazı suçlular, iĢlemiĢ oldukları suçun cezasını çektikten sonra ıslah olmakta ve bir daha 
suç iĢlememek için gayret içine girmekteyken; bazı suçlular, verilen cezayla ıslah 
olmamakta, yeni suçlar iĢlemeye devam etmektedir. ĠĢte böyle suçlular için öngörülmüĢ 
olan ve normal cezalarla ıslah olmayan suçlularla mücadele etmek için ceza hukukunda 
farklı suç politikası araçları geliĢtirilmiĢtir (Bayraklı ve Bozdağ, 2008: 376). 

Sosyal devlet ilkesi çerçevesinde devletin toplumsal ihtiyaçlara yönelik rolünün 
arttırılması, finansman sorununu ortaya çıkarmaktadır. Kaynak sıkıntısı çeken devlet 
açığını vergilerden karĢılama yoluna gitmekte ve vergi oranları artmaktadır. Bu etki de 
hemen tepkiyi ortaya çıkarmakta ve toplumda bu duruma karĢı tepki vergiden kaçınma 
olmaktadır (KöĢĢekoğlu, 2010: 1). 

Sosyal devlet anlayıĢının gereği ve bir sonucu olarak kamu hizmetlerinin en 
yüksek kalite ve en uygun fiyatla sunulabilmesi ile sürekliliğinin sağlanabilmesinin en 
önemli koĢulu, yeterli ve sürekli finansman kaynaklarına sahip olunmasıdır. Bu 
kaynakların en önemlisi de vergilerdir. ÇağdaĢ vergi sistemleri beyan esasına 
dayanmaktadır. Çünkü beyan esası, verginin ödeme gücüne göre alınmasını sağlayan ve 
dolayısıyla vergilemede adalet ilkesinin gerçekleĢtirilmesinde daha etkin bir yöntemdir. 
Bu bağlamda mükellefler tarafından beyan edilen vergi matrahının gerçekleri yansıtıp 
yansıtmadığı da büyük bir önem taĢımakta olup, etkin bir vergi denetimini zorunlu 
kılmaktadır (ġaan, 2008). 

Denetim olgusu daha ziyade sanayi devrimi sonrasında ortaya çıkmıĢ ve 
geliĢerek günümüze kadar gelmiĢtir. Sanayi devrimine kadar olan süreçte mali 
sorumluluk üstlenmiĢ olan kiĢilerin dürüstlüğünün tespit edilmesi için devlet bu 
kiĢilerin muhasebe kayıtlarını kontrol etmekteydi. Ancak sanayi devriminden sonra 
hızla geliĢen muhasebe sistemiyle birlikte muhasebe denetimi de hızla geliĢerek 
günümüze kadar gelmiĢtir. Muhasebe denetiminin özellikle yüksek düzeyde bilgi 
gerektiren ve uzmanlık gerektiren bir meslek dalı kimliği de yine sanayi devrimi 
sonrasındaki geliĢmelerle ortaya çıkmıĢtır (Ünal, 2007: 48). 

Devletlerin sahip olduğu en önemli yetki vergilendirmedir. Toplumu oluĢturan 
hakiki ve hükmi Ģahısların da Devlete karĢı üzerlerine düĢen en önemli ödevin vergi 
ödeme yükümlülüğü olduğu söylenebilir. Sosyal devlet ilkesi ile birlikte yeni liberal 
anlayıĢın benimsenmesi sonrası Devletlerin sunmuĢ olduğu kamu hizmetlerinin 
yelpazesi geniĢlemiĢ; bu geniĢleme ile birlikte vergi gelirlerinin tahsilatının da önemi 
artmıĢtır. Vergilerin doğumundan tahsil sürecine kadar yapılması gereken birçok 
vergilendirme iĢlemleri bulunmaktadır. Fiili imkânsızlıklar ve zaman sorunu nedeniyle 
her bir vergilendirme iĢleminin, Devletin vergilendirme yetkisine haiz kamu kurum ve 
kuruluĢları tarafından yerine getirilmesi imkân dâhilinde değildir. Bu bakımdan, 
vergilendirme iĢlemlerinin en önemli ayağını oluĢturan denetim sürecinin bir 
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bölümünün bağımsız denetim elemanları tarafından yerine getirilmesi zorunlu bir hâl 
almıĢtır (Bekçioğlu ve Arslaner, 2010: 29). 

Bugün iktisadi faaliyetlerin artarak önemli bir kısmının kayıt dıĢı ekonomide 
gerçekleĢtirildiği hemen herkes tarafından kabul edilmektedir. Kayıt dıĢı ekonominin 
hacmi son 30 yıl içinde özellikle az geliĢmiĢ ve geliĢmiĢ ekonomiler olmak üzere bütün 
dünya ekonomisinde önemli bir boyuta ulaĢmıĢtır. Bir ekonomide kayıt dıĢı ekonominin 
büyüklüğünün doğru olarak tahmini, o ekonomide doğru ve güvenilir mali ve parasal 
politikalar oluĢturabilmek ve bu politikaların uygulamada etkinliklerini artırmak için 
zorunludur (ÇetintaĢ ve Vergil, 2003: 15). 

Kayıt dıĢı ekonomi, Devletten gizlenen, kayda geçirilmeyen ya da geçirilemeyen 
ve bu sebeple de denetlenemeyen faaliyetler olarak tanımlanabilir. Buna göre, bazı kayıt 
dıĢı ekonomik faaliyetler yasadıĢı faaliyetler olduğu halde, bazıları ise yasaklanmamıĢ 
bir faaliyetin bilinçli olarak kayıtlara geçirilmemesi, dolayısıyla vergilendirilmemesi 
Ģeklinde meydana gelmektedir. Bu çerçevede, yasaklanmamıĢ faaliyetlerden olup, 
bilinçli olarak kayıt dıĢına çıkarılan iĢlemler ve bu iĢlemler dolayısıyla meydana gelen 
vergi kayıp ve kaçağı önemli bir unsur olarak karĢımıza çıkmaktadır. Kayıt dıĢı 
ekonominin suç ekonomisi dıĢında kalan boyutunda gelirin yasalara aykırı bir Ģekilde 
kayıt dıĢına çıkarılması söz konusu iken, suç ekonomisinde üretim tamamen yasalara 
aykırı olarak gerçekleĢmekte ve bu faaliyet sonucunda elde edilen gelir de 
gizlenmektedir. Bu çerçevede, suç sektörü ile kayıt dıĢı ekonominin suç sektörü dıĢında 
kalan diğer alt sektörleri farklılaĢmakta ve dolayısıyla yürütülen mücadelenin amaçları 
da değiĢmektedir (www.gib.gov.tr). 

Kayıt dıĢı ekonominin oluĢumunda, geliĢmekte olan ekonomilerde ekonominin 
genel verimsizliği ve yaygın iĢsizlik önemli etkenlerdir. Üretim sürecinde var olan genel 
verimsizlik düzeyi, yükümlüyü, kârı arttırmaya yönelik olarak, maliyet unsurlarından 
tasarrufa yöneltir. Bu yöneliĢ, vergi dairesine düĢük gelir göstermek ya da beyanname 
vermemek Ģeklinde ortaya çıkabilir. Kalkınmakta olan ekonomilerde var olan ikili 
yapılanma, formel kesime de avantaj sağlar. Enformel kesimden girdi sağlayan formel 
kesim, avantajın nedeni ile girdi maliyetinde indirimli fiyat elde eder. Böylece, formel 
kesime girdi sağlayan enformel kesim, vergi dıĢına çıkarak sağladığı vergi avantajı ile 
formel kesime ucuz girdi sağlarken, aynı anda formel kesimde kâr marjını yükselterek, 
bu kesimde oluĢan birikime de katkıda bulunmuĢ olur (Önder, 2001: 244). 

Muhasebe hilelerinin önüne geçilmesi, yapılan hilelerin de açığa çıkarılması, 
meslekî ahlakla sıkı sıkıya bağlılıkla olanaklıdır. Denetçinin bağımsızlığı ve tarafsızlığı 
meslekî bilgi kadar denetimin en temel öğesidir. Bu sağlanmadığı zaman hem mesleği 
sürdürmekte hem de sağlıklı kayıt sistemini hayata geçirmekte oldukça zorlanılacaktır. 
Yeminli mali müĢavirlik mesleğinin geleceği olarak görülen denetimin, güvenilir bir 
biçimde yapılabilmesi için mesleki etiğe, zorunlu meslek kararlarına ve muhasebe 
ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalınması gerekir (Ertürk, 2007: 2). 

Yeminli Mali MüĢavirlik (YMM) mesleği; iĢletmelerde faaliyetlerin ve 
iĢlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir Ģekilde iĢleyiĢini sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili 
mevzuat çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu 
ilgililerin ve resmi mercilerin istifadesine tarafsız bir Ģekilde sunmak ve yüksek mesleki 
standartları uygulamak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüĢ 
vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek tahkim, bilirkiĢilik ve benzeri iĢleri 
yapmaktır. Yeminli Mali MüĢavirler muhasebe, iĢletme, finans ve mali mevzuat 
konularında gerçek ve tüzel kiĢilere mali müĢavirlik hizmeti verecekleri gibi, 
mükelleflerin vergi tarhına esas teĢkil 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 
iĢlendiğini, dolayısıyla beyan edilen vergi matrahının gerçek olduğunu onaylamak 
görev ve yetkisine sahip olacaklardır (Akkurt, 2006: 1, 46). 

Bir denetim birimi olarak Mali MüĢavirlerin vergi kaybını önlemede etkisi bu 
çalıĢmanın ana temasını oluĢturmuĢtur. Bu analizlerin yapılabilmesi için literatürde 
vergi suçları ile ilgili genel açıklamaların yanı sıra vergi suçlarının kaynağı, unsurları, 
çeĢitleri, cezaları, vergi suçlarına iliĢkin genel kurallar, vergi suç ve cazlarını ortadan 
kaldıran nedenler detaylı olarak incelenmiĢtir. Denetim baĢlığı altında genel kabul 
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görmüĢ denetim standartları, denetim türleri, denetim türlerinin karĢılaĢtırılması ve 
denetçilerin statülerine göre denetim türlerine yer verilmiĢtir. Türkiye’ de bağımsız 
denetim mesleği, amacı, yararları, türleri, sınırlayıcı etkenlerine yer verilerek yeni Türk 
Ticaret Kanunu’nda bağımsız denetime yönelik son değiĢiklikler anlatılmıĢtır. Bunlara 
ek olarak son bölümde kayıt dıĢı ekonominin tanımı ve kapsamı, özellikleri, çeĢitleri, 
genel olarak olumlu ve olumsuz etkileri, kayıt dıĢı ekonominin nedenleri, ölçüm 
metodları kayıt dıĢı ekonomiyi önlemek için alınabilecek önlemler ve Türkiye 
boyutuyla kayıt dıĢı ekonomi ayrıntılı bir Ģekilde ele alınarak teorik bilgilere son 
verilmiĢtir. ÇalıĢma uygulama bağlamında yeminli mali müĢavirleri kapsamakta olup 
yeminli mali müĢavirlerin bağımsız denetçi olarak vergi suçlarının önlenmesindeki rolü 
araĢtırılmıĢtır. AraĢtırma kapsamında Ģu hipotezler; 

: Meslek Mensuplarının Mesleki Yeterlilik ile ilgili düĢünceleriyle 
cinsiyetleri arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 

: Meslek Mensuplarının Mesleki Yeterlilik ile ilgili düĢünceleriyle yaĢ 
değiĢkenleri arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 

: Meslek Mensuplarının Mesleki Yeterlilik ile ilgili düĢünceleriyle medeni 
durumları arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 

: Meslek Mensuplarının Mesleki Yeterlilik ile ilgili düĢünceleriyle eğitim 
düzeyleri arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 

: Meslek Mensuplarının Mesleki Yeterlilik ile ilgili düĢünceleriyle mesleki 
kıdemleri arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 

: Meslek Mensuplarının Mesleki Yeterlilik ile ilgili düĢünceleriyle mesleki 
unvanları arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 

: Meslek Mensuplarının Mesleki Yeterlilik ile ilgili düĢünceleriyle 
mesleklerini icra etme Ģekilleri arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 

: Meslek Mensuplarının Mesleki Yeterlilik ile ilgili düĢünceleriyle mükellef 
sayıları arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 

: Meslek Mensuplarının Vergi Cezaları ile ilgili düĢünceleriyle cinsiyetleri 
arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 

: Meslek Mensuplarının Vergi Cezaları ile ilgili düĢünceleriyle yaĢ 
değiĢkenleri arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 

: Meslek Mensuplarının Vergi Cezaları ile ilgili düĢünceleriyle medeni 
durumları arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 

: Meslek Mensuplarının Vergi Cezaları ile ilgili düĢünceleriyle eğitim 
düzeyleri arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 

: Meslek Mensuplarının Vergi Cezaları ile ilgili düĢünceleriyle mesleki 
kıdemleri arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 

: Meslek Mensuplarının Vergi Cezaları ile ilgili düĢünceleriyle mesleki 
unvanları arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 

: Meslek Mensuplarının Vergi Cezaları ile ilgili düĢünceleriyle mesleklerini 
icra etme Ģekilleri arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 

: Meslek Mensuplarının Vergi Cezaları ile ilgili düĢünceleriyle mükellef 
sayıları arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 
kurularak elde edilen sonuçlar kapsamında Bağımsız Denetimin ve Yeminli Mali 
MüĢavirlerin vergi suçlarını önleme ve vergi gelirlerini artırma bağlamında devlete ıĢık 
tutması beklenmektedir. 
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2. KONU ĠLE ĠLGĠLĠ ÖNCEKĠ ARAġTIRMALAR 
 

Yıldız (1998), “Yeminli Mali MüĢavirlik Mesleği’ nin GeliĢimi, Bugünkü 
Konumu, Uygulama Alanları-Örnekler-” adlı yüksek lisans tezinde, muhasebe ve 
muhasebecilik mesleğinin önemi üzerinde durularak, Yeminli Mali MüĢavirlik mesleği 
ile ilgili tarihsel süreç ve yasal bilgiler aktarılmıĢtır. Ayrıca Yeminli Mali MüĢavirlerin 
görev ve sorumlulukları incelenmiĢtir.  

Üyümez (2004), “Türkiye’ de Vergi Ceza Sisteminin Vergi Suçlarını 
Önlemedeki Etkisi” adlı doktora tezinde, Türkiye’ de vergi ceza sisteminin vergi 
suçlarını önlemedeki etkisi incelenmiĢtir. Etkili bir ceza sistemi için gereken koĢullar 
ortaya konmuĢtur. Türkiye’ de ki vergi ceza sisteminin sorunları tespit edilmeye 
çalıĢılmıĢ, tespit edilen sorunları gidermeye yönelik önerilerde bulunulmuĢtur. 

Yüksel (2005), “Türk Vergi Hukukunda Vergi Ziyaı Suçu” adlı yüksek lisans 
tezinde, vergi ziyaı suçunun tanımı, vergi suçları içerisindeki yeri açıklandıktan sonra; 
vergi ziyaı suçunun unsurları, vergi ziyaı suçunun fiilleri ve vergi ziyaının tespiti 
anlatılmıĢtır. Ayrıca vergi ziyaı cezasının uygulanmasında karĢılaĢılan problemler ve bu 
sorunlara iliĢkin olarak çözüm önerilerine yer verilmiĢtir. 

Ay (2006), “Vergi Suç ve Cezaları” adlı yüksek lisans tezinde, vergi kavramına 
iliĢkin genel esaslar, suç ve ceza kavramları incelenmiĢtir. 

Hatipoğlu (2007), “Türkiye’ de Vergi Suç ve Cezalarının Algılanması Üzerine 
Ampirik Bir ÇalıĢma (UĢak Ġli Uygulama Sonuçları)” adlı yüksek lisans tezinde, suç, 
ceza ve algılama kavramlarından ne anlaĢılması gerektiği, bu kavramların özellikleri ve 
unsurları anlatılmıĢtır. Türkiye’ de ki vergi suç ve cezalarının çeĢitleri hakkında bilgiler 
verilmiĢtir. Ayrıca psikolojinin hukuktaki yeri ve mali psikoloji kavramlarından 
bahsedildikten sonra, suç ve cezanın algılanması meselesi irdelenmiĢtir. 

ġimĢek (2007), “Türk Vergi Sisteminde Vergi Kaçakçılığı Suçu” adlı yüksek 
lisans tezinde, vergilemenin yükümlü psikolojisi üzerindeki etkileri üzerinde durularak 
vergilemeye karĢı gösterilen tepkiler incelenmiĢtir. Türk Vergi Sisteminde yer alan 
vergi suç ve cezaları incelenerek, vergi kaçakçılığının vergi sistemi içerisindeki yeri ve 
olumsuz etkileri açıklanmıĢtır. 

Ertürk (2007), “1989 Yılından Günümüze Türkiye’ de Vergi Denetiminde 
Yeminli Mali MüĢavirlik Kurumunun Etkinliği” adlı yüksek lisans tezinde, denetim ile 
ilgili genel açıklamalar yapılmıĢ, Türk vergi denetim uygulamaları ve çeĢitli ülke vergi 
denetim uygulamaları, Yeminli Mali MüĢavirlik Kurumunun bazı ülkelerdeki ve 
Türkiye’ de ki uygulamaları incelenmiĢtir.  

Bodur (2007), “Denetimin Bağımsızlığı” adlı yüksek lisans tezinde, denetimin 
tanımı ve etik kavramsal olarak aktarılmıĢtır. Uluslararası bağımsızlık ile ilgili yasalara 
ve konulara değinilerek Türkiye’ de ki mevzuat anlatılmıĢtır. 

Yılmaz (2007), “Vergi Suçlarının Önlenmesinde Yeminli Mali MüĢavirlik 
Mesleğinin Sorumluluğu ve Etkinliğinin Analizi” adlı yüksek lisans tezinde, vergi 
suçları detaylı olarak incelenmiĢ, Yeminli Mali MüĢavirlik mesleğinin hukuki yapısı, 
niteliği, görevleri ve yetkileri ile vergi suçlarını önleme ve vergi gelirlerinin artmasını 
sağlamadaki katkısı üzerine incelemeler yapılmıĢtır. 

Ünal (2007), “Türkiye’ de Bağımsız DıĢ Denetim KuruĢlarının Vergi Denetimi 
Üzerindeki Etkisi” adlı yüksek lisans tezinde, bağımsız dıĢ denetim kavramı üzerinde 
durularak genel teorik bilgiler verilmiĢ, vergi incelemesi üzerinde durulmuĢ, Türkiye ve 
Dünya ülkelerinden örnekler verilerek ülkemizde bağımsız dıĢ denetim ile birlikte vergi 
denetimi karĢılaĢtırmalar yapılarak incelenmiĢtir. 

ġaan (2008), “Türkiye’ de Vergi Kaçakçılığının Önlenmesinde Vergi 
Denetiminin Etkinliği” adlı yüksek lisans tezinde, Türkiye’ de vergi kaçakçılığı, vergi 
denetimi ve vergi denetiminde etkinlik sorunu arasında bir iliĢki kurulmuĢtur. Ayrıca 
vergi kaçakçılığını önlemede vergi mevzuatı ve vergi yönetimince alınması gereken 
önlemler üzerinde durulmuĢtur. 

Köksal (2008), “Bağımsız Denetim SözleĢmesi” adlı doktora tezinde, TTK 
tasarısına geniĢ bir yer verilmiĢtir. Tasarının bağımsız denetim sözleĢmesi ile ilgili 
hükümleri incelenmiĢ olmakla birlikte; bağımsız denetim faaliyetini yürüten BDK’ 
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ların, anonim ortaklığın bir organı olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceği sorunu 
üzerinde durulmuĢtur. 

Aydoğdu (2009), “Türkiye’ de Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Cezası” adlı yüksek 
lisans tezinde, suç, kabahat, vergi suçu ve vergi kabahati kavramlarına, suçlar ve 
kabahatler arasındaki farklılıklara, vergi kaçakçılığı suçlarının tarihsel geliĢimine, vergi 
ile ilgili idari yaptırımların hukuki niteliğine yer verilmiĢ, vergi kaçakçılığı suçları ceza 
hukukunun genel düzenlemeleri ve Vergi Usul Kanunu’ nda yer alan düzenlemeler 
açısından incelenmiĢ vergi kaçakçılığı suçları nedeniyle uygulanacak idari yaptırımlarla 
ceza iliĢkisini sona erdiren durumlara iliĢkin açıklamalar yapılmıĢtır. 

Mollamustafaoğlu (2010), “Türk Vergi Ceza Hukukunda Usulsüzlük Suçu ve 
Cezaları” adlı yüksek lisans tezinde, vergileme kavramına iliĢkin genel ve kuramsal 
esaslar incelenmiĢ, vergilendirme sürecinde karĢılaĢılan bir takım kavramlar ele alınmıĢ 
vergi suçu ve vergi cezası kavramlarına iliĢkin bilgiler verilmiĢtir. 

Tüm (2010), “Denetim Birimi Olarak YMM’ lerin Vergi Kaybını Önlemede 
Etkisi: YMM’ ler Üzerine Uygulamalı Bir AraĢtırma”  adlı doktora tezinde, YMM’ 
lerin vergi kaybını önlemede etkisi olabileceği üç temel fonksiyonu, denetim, 
danıĢmanlık ve tasdik olarak belirlenmiĢ ve söz konusu bu fonksiyonların vergi kaybını 
önlemeye etkili olup olmadığı her bir fonksiyon açısından ayrı ayrı incelenmiĢtir. 
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3. VERGĠ SUÇU KAVRAMI VE KAPSAMI 
 

Ġnsanların bir arada yaĢama durumunda olmaları, birbirleriyle olan iliĢkilerin 
düzenlenmesini ve disiplin altına alınmasını gerektirir. Bu gereklilik toplumsal yaĢamda 
kendini uyulması gereken kurallar Ģeklinde gösterir. Mevcut kuralların nihai amacı 
bireylerin karmaĢıklıktan uzak mutlu bir yaĢam sürmelerini sağlamaktır. Ġnsanların 
kurallara uygun yaĢamaları ve davranmaları esas olmakla beraber hukuk kurallarına 
aykırı davranmaları da mümkündür. Bu durumda devlet müdahalesi ile karĢı karĢıya 
kalınır. Uyumlu bir toplumsal yaĢamı hayata geçirmek için gerekli olan kurallara aykırı 
davranıĢa “suç”, bu tür davranıĢta bulunan kiĢilere “suçlu”, suçlunun karĢı karĢıya 
kaldığı yaptırıma ise “ceza” adı verilir. Pozitif hukuka göre suç, kanunun cezalandırdığı 
fiildir (Kızılot vd., 2008: 197). 

Suç baĢka bir tanıma göre Ģöyle ifade edilmektedir: kiĢi ya da kurumların cezai 
müeyyidelerle korunan hukuk kurallarına uymamasını ifade eder. Türk hukukunda 
suçlar ve bunlar karĢılığında uygulanacak cezalar, ilke olarak, Türk Ceza Kanunu’ nda 
yer almakla birlikte, bunun dıĢında da çeĢitli kanunlarda suç ve cezalara iliĢkin 
hükümlere rastlanmaktadır. Bunun önemli örnekleri vergileme alanında görülür. 
Vergilemeye iliĢkin suç ve cezaların büyük bölümü VUK’ nda düzenlenmiĢtir (Uluatam 
ve Methibay, 2000: 211). 

Suç tanımını tanım yapan yazarın kabul ettiği unsur sayısına göre değiĢmektedir. 
Biz, Türkiye’ de hâkim görüĢe uyarak, suçun dört unsuru olduğunu düĢünüyoruz. Bu 
nedenle suçun “kanunun tanımladığı ve hiçbir hukuk kuralı tarafından suç olmaktan 
çıkarılmamıĢ ve kusurlu irade ile iĢlenen eylem” olarak tanımlanabileceği kanısındayız 
(Baykara, 2008: 253). Kısacası bu tanımlardan anlaĢıldığı üzere suçun unsurları 
Ģunlardır (Hatipoğlu, 2007: 4): 

 Hareket, 
 Ceza tehdidi taĢıyan kanundaki tarife uygunluk (tipiklik), 
 Hukuka aykırılık, 
 Failin sorumlu tutulabilmesi (isnat kabiliyeti, kusurluluk). 
Vergi iliĢkisi de toplumsal iliĢkidir ve toplumsal düzenin bir parçasını 

oluĢturmaktadır (KırbaĢ, 2008: 153). Verginin kökeni, çok eski zamanlara dayanır. 
Önceleri vergi, mükellefin isteğine bağlı idi. Çoğu zaman halk hükümdara vergiyi, 
dinsel veya diğer bazı nedenlerle kendi isteğiyle armağan olarak veriyordu. Zamanla 
hükümdarlar, bazı sosyal sınıflara baĢvurarak mali yardım istemiĢlerdir. Ġlk zamanlarda 
bu yardım gene isteğe bağlı olma özelliğini korumuĢtur. Doğal olarak bu dönemde de 
söz konusu verme bir zorunluluğa dayanmadığından, vergi kaybından ve dolayısıyla da 
vergi suçundan söz etmek mümkün değildi. Ġkinci aĢamanın sonlarına doğru, vergi 
verenin kanunen değilse bile kendiliğinden devlete karĢı bazı özverilerde bulunmaya 
zorunlu oldukları inancı yayıldıkça, vergi yükümlülüğünün görev ve özveri karakteri 
yayılmaya baĢladı. Bu devirden baĢlayarak vergi suçunun ortaya çıktığı söylenebilir 
(Mutluer, 2008: 222). 

Genelde vergi suçları tüm dünyada rastlanan bir olgudur. Nasıl diğer suçlar 
belirli bazı nedenlerle iĢleniyorsa, vergi suçları da kendine özgü, özellikle ve ağırlıkla 
ekonomik ve sosyal nedenlerle iĢlenmektedir. Vergi suçları genelde, kriminoloji de 
beyaz yaka olarak isimlendirdiğimiz suçlardandır (Donay, 2008: 7). 

Vergi suçu, vergi kanununda gösterilen maddi ve Ģekli ödevlerin yerine 
getirilmemesi veya bu ödevlere aykırı davranıĢlarda bulunulması nedeniyle devletin 
vergi kaybına uğratılmasına veya kamu düzeninin bozulmasına sebep olan ve ceza 
öngörülen fiiller olarak tanımlanabilir (ġenyüz, 2006: 183). 

Diğer bir tanıma göre vergi suçu; vergi yasalarının hükümlerine aykırı 
davranmaktır. Yasa hükümlerine aykırı davranıĢ, yasanın yapılmamasını emrettiği bir 
Ģeyin yapılması veya yapılmamasını emrettiği bir Ģeyin yapılması Ģeklinde olabilir 
(Yılmaz, 2007: 37). 

Vergi suçu, yasalarla ödevli bulunan vergi yükümlüsü veya vergi sorumlusu 
tarafından ya da vergilendirme iĢlemlerinde görevliler tarafından, vergi kanunlarında 
gösterilen maddi ve biçimsel yükümlülüklere aykırı olarak ilenen fiillerdir. Bu tanımdan 
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hareketle vergi suçlarının özelliklerini Ģu Ģekilde belirtmek mümkündür (Pehlivan, 
2008: 86); 

 Vergi suçu; vergi yükümlüsü, vergi sorumlusu ve vergilendirme veya 
yargılama faaliyetlerinde bulunanlar tarafından iĢlenebilir, 

 Vergi suçu, vergi kanunlarında gösterilen maddi veya biçimsel ya da hem 
maddi hem de biçimsel yükümlülüklere aykırı olarak iĢlenir, 

 Vergi suçları sonucu devlet, vergi kaybına uğratılabileceği gibi vergi kaybı 
ihtimali ile birlikte kamu düzeni de bozulabilir, 

 Vergi suçları, kanunlardaki tanıma uygun fiillerle iĢlenir, 
 Bir fiilin vergi suçu olarak kabul edilebilmesi için kanunda o fiil için ceza 

öngörülmüĢ olmalıdır. 
Vergi Kaçırma; ekonomik faaliyetlerde bulunan mükelleflerin vergi dairelerine kayıtlı 
olmamaları veya kayıtlı olup da yasalara göre bireylerin veya tüzel kiĢilerin ödemekle 
yükümlü oldukları vergi gelirlerini, sahte faturalarla veya çeĢitli muhasebe oyunları ile 
vergiye esas belgelerin kasıtlı Ģekilde ortadan kaldırılması sonucu kayıtlarına 
yansıtmamaları veya eksik oluĢturmaları anlamına gelmektedir (Ġlhan, 2007: 3). Vergi 
kaçırmayla ilgili olarak bir dizi model geliĢtirilmiĢtir. Allingham ve Sandmo’ nun 
geliĢtirdiği modele göre, yüksek ceza oranı ve ortaya çıkma ihtimalinin daha çok olduğu 
durumlarda vergi mükelleflerinin kaçakçılık ihtimali azalmakta, fakat vergi oranları 
yükseldikçe kaçakçılığa eğilim artmaktadır (Allingham and Sandmo, 1972: 338). 
Vergiden Kaçınma; vergi kanunları yürürlüğe girdikten sonra herkes, öngörülen 
kanunlara uygun olarak vergi ödemekle yükümlüdür. Ancak hiçbir kimse, mutlaka vergi 
yükümlüsü olmak için özel bir çaba göstermek zorunda değildir. Kanun belli bir 
seviyenin altında gelir, kazanç, servet vb. elde edenlerin vergi ödemelerini öngörmüĢse, 
bundan herkesin yararlanmak istemesi doğaldır. ĠĢte vergi yükümlülerinin 
yükümlülüklerini en aza indirmeleri vergi kanunlarına uygun biçimde gerçekleĢtirilirse, 
vergiden kaçınma olayı söz konusu olur. Bu nedenle vergiden kaçınma “tax avodiance” 
bir kimsenin vergi yükümlülüğünü kanunlara uygun olarak azaltması olayı olarak 
tanımlamaktadır (Edizdoğan, 2000: 121). Vergiden kaçınma kısaca verginin 
ödenmemesini ifade eder. Bunun için de vergi borcunun doğumuna sebep olacak 
olaylarla bağlantı kurulmaması gerekir. Vergiden kaçınma olayı için kanunlarda bir 
ceza öngörülmemiĢtir. Vergiden kaçınma bir suç değildir. Çünkü vergiden kaçınan yani 
onu ödemekten kurtulan kimseye bu imkânı sağlayan bizzat vergi kanunlarıdır. 
Vergiden kaçınma bazen kanunlardaki boĢluklardan yararlanmak ya da vergiyi doğuran 
olaya sebebiyet vermemeye dikkat etmek yolu ile gerçekleĢtirilebilir (Nadaroğlu, 1992: 
287-288). Vergi ödemekten ekonomik ve hukuki olarak kaçınma Ģeklinde iki baĢlık 
altında incelenebilir. Ekonomik anlamda vergiden kaçınma daha çok vergilerin beyan 
tesirleri sonucunda oluĢmaktadır. Bu tür kaçınma, yükümlünün tükettiği bir malı ya da 
elde ettiği gelir unsuru üzerinden vergi alınması halinde tüketici ve faktör sahibi olarak, 
bu vergiyi ödemekten kaçınmak amacıyla tüketim ya da faktör kullanım yönünün 
değiĢtirilmesi anlamına gelmektedir. Hukuki anlamda vergiden kaçınma ise; vergi 
yükümlülüğüne iliĢkin bütün bilgi ve gerçeklerin vergi idaresine aktarılmasına rağmen, 
bunların mükellefiyete ve vergi yükümlülüğüne yol açmaması olarak tanımlanmaktadır 
(ġimĢek, 2007: 12-13). 
Vergi Kaybı; vergi hükümlüsü veya sorumlusunun vergi ödevlerini hiç yerine 
getirmemesi; zamanında yerine getirmemesi veya haksız yere verginin geri verilmesine 
sebebiyet verilmesidir (Yiğit, 2004: 43). 
 
3.1. Vergi Suçlarının Ortaya Çıkarılması 
 

Vergi suçları, ekonomik bünye içindeki devlet otoritesinin bir yaĢama göstergesi 
olan vergi toplama hakkının engellenmesi, elinden alınması için vergi vermek zorunda 
olanların kanuna aykırı fiillerinden doğmaktadır. Demek ki vergi suçları toplum 
varlığına ve bu varlığın ekonomik yönden devamını temin eden devlet otoritesine karĢı 
iĢlenmiĢ hareket ve olaylardan doğmaktadır. Toplum düzenini ve devlet otoritesini 
korumak için her toplumda uyulması gereken bazı hukuk kuralları belirlenmiĢtir. Bu 
kuralların uyulması gereken Ģekli yasalarla düzenlenir. Bu kurallara riayetsizlik suç 
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sayılır ve cezalandırılır. Belirlenen kurallara riayetsizliği suç sayıp cezalandıran hukuk 
kurallarının adı ise ceza hukukudur. Ceza hukukunun en önemli ve temel ilkesi, 
kanunlarda açıkça suç sayılmayan bir fiile kiĢilerin cezalandırılamamasıdır. Yani ilk 
olarak suç belirlenir ve bu suça ceza tertip edilir. Bundan sonrası ise bu kuralların 
geçerliliğini ve iĢlerliğini sağlayıcı yan tedbirlerin getirilmesidir. ĠĢte bu temel ilke vergi 
ceza hukukumuzda da ifadesini bulmuĢ ve Vergi Usul Kanunumuzla vergi suçlarının 
neler olduğu açıkça belirtilerek ceza hükümleri getirilmiĢtir. Vergi suçları esas olarak 
VUK’ da ve bazen de özel hükümler halinde her verginin kendi kanununda 
düzenlenmiĢtir (Kocahanoğlu, 1983: 3-4). 

 
3.2. Vergi Suçlarının Kaynağı 
 
3.2.1. Anayasa 
 

Vergi suçlarının temel kaynağı anayasamızdır. Ancak burada kaynak derken 
anayasanın soyut ilkeler getirdiğini ve anayasanın hiçbir hükmünün doğrudan doğruya 
uygulanamayacağı ilkesini göz ardı etmemekteyiz. Burada sadece anayasamızın 
koyduğu genel ilkelerin yasa koyucuya ve yargı erkine yol gösteren emredici ve soyut 
kurallar olduğunu belirtmek istemekteyiz. Gerçekte hiçbir yasa anayasanın 11/3. 
maddesinde belirtildiği üzere anayasaya aykırı olamayacağından diğer tüm yasalarda 
olduğu gibi vergi suçlarının da temel kaynağı bu yönüyle anayasadır. Kaldı ki 
anayasamızın 73. maddesi “ Vergi Ödevi” baĢlığı altında hem vergi hukukunda yasallığı 
hem de verginin temel öğelerini belirlemiĢ bulunmaktadır (Donay, 2008: 16). 

 
3.2.2. Ġdari Düzenlemeler 
 

Ġdari düzenlemeler, normal olarak vergi hukukunun ancak dolaylı kaynağı 
olabilirler. Gerçekten anayasanın hem 38. hem de 73. maddesi buna engeldir. Bununla 
beraber çok istisnai olarak bazı yasalar buna cevap vermektedir. Örneğin 2935 sayılı 
Olağanüstü Hal Yasası 10. maddesinde ağır ekonomik bunalım hallerinde ekonominin 
düzenlenmesi ve iyileĢtirilmesi amacıyla sermaye ve hizmet piyasalarını yönlendirici 
vergi, para kredi, kira ve ücret politikalarını belirleyici nitelikte Bakanlar Kurulu Kanun 
Hükmünde Kararname çıkarabilir hükmü yer almaktadır. Bu yasaya göre kanun 
hükmünde kararname ile yeni vergiler dahi getirilebilir (Bilici, 2007: 41). 

 
3.2.3. Yasalar 
 

Vergi suçlarının tümü sadece VUK’ da yer almamıĢtır. Bu nedenledir ki Vergi 
Usul Yasasının 331. Maddesi düzenlenmiĢ bulunmaktadır. Vergi konularını düzenleyen 
diğer bazı özel vergi yasalarında da suçlar vardır. Bununla beraber vergi suçlarının 
temelini VUK teĢkil ettiğinden öncelikle inceleme altına alınan bu yasadaki 
aykırılıklardır. Milletlerarası vergi hukukunun Türk hukukunda kaynak olabileceği, 
özellikle çifte vergilendirmede bu hususun söylenebileceğini belirtmektedirler. Bununla 
beraber buna hemen bir ilavede bulunmakta ve uluslararası kaynakların, Türk anayasa 
sisteminde öngörülen, anayasamızın 90. maddesine göre bu antlaĢmaların ancak usulüne 
uygun bir yasa ile uygun bulunmasına bağlı olduğunu söylemektedirler. Böylece kaynak 
yine de bir yasa olmakta devam etmektedir (Donay, 2008: 24). 
 
3.3. Vergi Suçunun Unsurları 
 
3.3.1. Maddi Unsur 
 

Vergi suçlarının iĢlenebilmesi için VUK kapsamına giren vergi kanunlarına 
aykırılığın olması gerekmektedir. VUK’ un ikinci kitabında vergi mükelleflerinin 
ödevleri düzenlenmiĢ ve mükelleflerin yapmaları gerekenler belirtilmiĢtir. Vergi 
kaybına neden olan eylemler için vergi ziyaı cezası öngörülmüĢken, vergi 
yükümlülüğüne doğrudan etkisi olmayan davranıĢlar için özel usulsüzlük cezası 
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öngörülmüĢtür. Kanunun yasak koyduğu Ģeyler için ise hürriyeti bağlayıcı cezalar 
öngörülmüĢtür. Dolayısıyla maddi unsurun oluĢabilmesi için vergi kanunlarına aykırı 
bir eylemde bulunulması gerekir. Genel Ceza Hukuku’ nda suçun maddi unsurlarını 
oluĢturan “hareket”, “illiyet bağı” ve “netice” durumları vergi hukukunda da geçerlidir. 
Örneğin, vergi suçunun maddi unsuru için kanunun suç saydığı bir hareketin yapılması 
gerekir. Ġkinci olarak hareketin kiĢinin eylemi sonucu olması gerekir. Yani vergi suçları 
açısından kiĢinin hareketi ile hazinenin gelir kaybının ya da kamu düzeninin bozulması 
arasında bir nedensellik bağı olmalıdır. Son olarak da söz konusu hareketin vergi 
kaybına veya kamu düzeninin bozulmasına yol açması gerekmektedir (Yılmaz, 2011: 5-
6). 

 
3.3.2. Manevi Unsur 
 

Suçun oluĢması için suç kalıbına uygun bir eylemin varlığı yeterli değildir. Bu 
eylemin kusurlu bir iradenin ürünü olması da gerekir. Vergi suçlarının 
cezalandırılmasında aranan temel unsurlardan biri de fiil iĢlenirken kusurluluk içinde 
bulunulmasıdır. Kast ve taksir kusurluluğun birer çeĢitleridir. Kast, suçun bilerek ve 
istenerek iĢlenmesi konusundaki açık irade içinde olmayı gösterirken, taksir dikkat ve 
özen yükümlülüğüne aykırılık içinde olmayı ifade eder. Bu açıklamalardan sonra vergi 
suçlarının kusurla iĢlenebileceği noktasından hareketle “kusursuz vergi suçu olmaz” 
yargısına varılır. Vergi suçlarının “vergi ziyaı, genel usulsüzlük ve özel usulsüzlük” 
kasıtla iĢlenebileceğine iliĢkin bir hüküm bulunmadığından iĢlenmiĢ sayılması açısından 
taksirin varlığı yeterli kabul edilecektir. Sonuç olarak, vergi suçlarının kasta veya (en 
azından) taksire dayanması gerekir. Örneğin, beyannamesini unutmak ve beyanname 
vermek hususunda gerekli dikkat ve özeni göstermeyen bir mükellefin bu davranıĢının 
verginin tahakkukuna engel olduğunu öngörebilecek dolayısıyla taksirli olduğu kabul 
edilir (ġenyüz, 2008: 20-21). 

 
3.3.3. Kanuni Unsur 
 

Bir vergi kanununda bir Ģeyin yapılmasının ya da yapılmamasının emredilmiĢ 
olması (kanunda ayrıca bu hükme aykırı davranıĢa verilecek cezanın da gösterilmiĢ 
olması gerekir) suçun kanuni unsurunu oluĢturur. VUK m.331’ de vergi kanununa 
aykırı hareket etmekle bir vergi cezasına çarptırılmanın nitelikleri birbirine bağlanmıĢtır 
böylece vergi suçunun kanuni unsuru için bu iki koĢulun bir arada bulunması 
gerekmektedir. Bu koĢullardan birinin bulunmaması vergi suçunun kanuni unsurunun 
meydana gelmesini engeller. Vergi kanunlarındaki hükümlerin tümü vergi cezaları ile 
hükme bağlanmamıĢtır. Bu bakımdan bir vergi cezası ile yaptırıma bağlanmamıĢ olan 
vergi kanunu hükümlerine aykırı hareketler cezalandırılamayacağı için bu hareketler de 
vergi suçu sayılmayacaktır. Bu ilke “kanunsuz suç olmaz” kuralının bir gereği olup 
suçun çok önemli bir unsurunu oluĢturur (Edizdoğan vd., 2007: 10). 

 
3.3.4. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 

Bu unsur, suçun kanunilik unsurunun bir uzantısıdır. Suç olarak nitelendirilecek 
bir fiilin herhangi bir hukuka uygunluk nedeni ile hukuka aykırılık durumunun ortadan 
kalkmamasını ifade eder. Bir baĢka deyiĢle; bir fiilin cezalandırılmasının kanunun bir 
baĢka maddesi ile engellenmemiĢ olması gerekir (Nalbant, 2008: 34). 

 
3.4. Vergi Cezaları Amaç ve Niteliği 
 

Vergi cezalarının amaçlarını sıralamak istediğimizde karĢımıza Ģu sonuçlar 
çıkmaktadır (Yiğit, 2004: 55): 

 Vergi kanunlarına aykırı davranmaya eğilimli vergi mükellefleri ve diğer idare 
edilenler üzerinde caydırıcı etki yaparak, vergi alacağının zamanında ve en az kayıpla 
tahsilin sağlanmasıdır.  
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 Bazı vergi cezalarının, mali sonuçları veya hürriyeti bağlayıcı özellikleri 
sebebiyle, azap çektirici veya ızdırap verici etkileri dikkate alındığında, vergi 
cezalarının bir amacının da, vergi kanunlarına aykırı hareketti bulunan vergi 
mükellefleri ile sorumlularına ızdırap çektirmek olduğu söylenebilir. 

Vergi kanunlarına aykırı hareketlere farklı cezalar uygulandığı ve bunlar farklı 
özellikler taĢıdığından, vergi cezalarının niteliği tartıĢmalıdır. Bu nedenle vergi 
cezalarının niteliğini incelersek, VUK’ un 331 maddesinde cezalar; vergi cezaları ve 
diğer cezalar olarak ikiye ayrılmıĢtır. Bunlardan vergi cezaları olarak nitelendirilen 
birinci gruptakiler vergi idaresince, diğer cezalar olarak nitelendirilen ikinci grup 
cezalar ise, ceza mahkemesince uygulanmaktadır (VUK m.331). 

 
3.5. Vergi Suçları ÇeĢitleri 

 
VUK’ nda düzenlenmiĢ suç ve cezaların önemli bir kısmı yalnız vergi hukukunu 

ilgilendirir ve bunlarda suç sayılan fiil ve karĢılığında uygulanacak müeyyide idari 
usullerle saptanır. Vergi idaresi tarafından suç olarak saptanan fiil için hiçbir mahkeme 
kararına gerek olmadan yine vergi dairesince ceza kesilir. Mali nitelikli suçlar ve 
cezalar denilebilecek bu kategoride kaçakçılık suçlarının bir bölümü VUK’ nda 
belirtilmiĢ baĢka bazı fiiller ise ceza hukuku anlamında da suç oluĢtururlar. Bunların 
saptanması ve müeyyide uygulanması ceza mahkemelerinin görev alanına girer. Bu 
suçlarda hürriyeti bağlayıcı ceza uygulanabilir. VUK’ nun kaçakçılığa iliĢkin 344. 
maddesinin 1/6. bendleri 357. maddedeki kaçaklığa teĢebbüs suçu, 361-363. 
maddelerdeki bilgi vermekten kaçınma vergi mahremiyetini ihlal ve mükelleflerin özel 
iĢlerini görme suçları bu kategori içindedir (Uluatam, 1990: 217-218). 

 
3.5.1. Ġdari (Mali) Vergi Suçları 
 

Ġdari suç; vergi daireleri tarafından kasıt unsurunun var olup olmadığı 
aranamadan ve hiçbir yargısal karara ihtiyaç duyulmaksızın vergi usul kanununda 
düzenlenmiĢ olan bazı suçlardır. Bu suçlar sadece vergi usul hukukunu 
ilgilendirmektedir. Vergi usul kanununda düzenlenmiĢ suç ve cezalardan; vergi ziyaı 
suçu ve usulsüzlük suçları idari suçlar arasında yer almaktadır (TaĢ, 2008: 51). 

 
3.5.1.1. Vergi Ziyaı Suçu ve Cezası 
 

Vergi ziyaı kavramındaki “ziya” kelimesi “kayıp” anlamına gelmektedir. Bu 
durumda vergi ziyaı; vergi kaybı Ģeklinde ifade edilebilir (Uysal, 2005: 48). 

Vergi idaresine mükellefiyetle ilgili hususların bildirilmemesi, doğru olmayan ve 
eksik bildirimde bulunulması, yasalara aykırı bir Ģekilde muafiyet ve istisnalardan 
yararlanılması, belge düzenlenmemesi, gerçeğe aykırı olarak düĢük veya yüksek tutarlı 
belgeler düzenlenmesi, gerçekte mevcut olmayan isim ve adreslere göre belge 
düzenlenmesi, benzeri belgeler ile maliyetlerin yükseltilmesi veya gelirlerin azaltılması 
gibi çeĢitli iĢlem ve uygulamalar fiilin niteliğine bağlı olarak yaptırım uygulanmasını 
gerekli kılabilmektedir. Vergi ziyaı, kavram olarak vergi kaybına yol açılmasını 
yansıtmaktadır. Vergi ziyaına yol açılması; mükellefin, vergilendirmeyi ilgilendiren ve 
hüküm ifade eden hususları yerine getirmemesi ya da eksik yerine getirmesi ile ilgili bir 
fiildir. Genel olarak, yasalara aykırı bu fiilin gerçekleĢtirilmesinde, mükellefin bilerek 
ya da bilmeyerek bunlara yol açmıĢ olmasının uygulanacak cezanın, ağırlığı ya da 
hafifletilmesi bakımından etkisi bulunmaktadır. Vergi ziyaının ne anlama geldiği VUK’ 
nun 341. maddesinde tanımlanmıĢ bulunmaktadır. Buna göre vergi ziyaı; mükellefin 
veya sorumlunun vergilendirmeyle ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya 
eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk etmemesini veya eksik 
tahakkuk etmesini ifade etmektedir (Akdoğan, 2008: 120). 

VUK’ nun 341. maddesinden esinlenilerek yapılan baĢka bir tanıma göre; vergi 
ziyaı suçu, her Ģeyden önce yalnızca vergi mükellefleri ve sorumluları tarafından 
iĢlenebilecek niteliktedir. Mükellef veya sorumlu olmayanlar bu suçu iĢleyemezler. 
Mükellef veya sorumlu olmayanların vergi kanunlarına aykırı davranıĢları ancak 
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koĢulları varsa, mükellef veya sorumlular tarafından iĢlene suça iĢtirak oluĢturabilir. 
Vergi Usul Kanunu’ nun 8. maddesine göre mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine 
vergi borcu terettüp eden gerçek veya tüzel kiĢidir. Vergi sorumlusu ise, verginin 
ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karĢı muhatap olan kiĢi olarak 
tanımlanmıĢtır (Candan, 2004: 42). Vergi ziyaına sebebiyet verme (Akdoğan, 2004: 49); 

 Mükellef veya vergi sorumlusu ile ilgili olarak ortaya çıkabilmektedir, 
 Vergilendirme ile ilgili ödevlerin yasaların öngördüğü zamanda yerine 

getirilmemiĢ olması söz konusudur, 
 Vergilendirme ile ilgili ödevlerin yasaların öngördüğü düzeyde değil, eksik 

yerine getirilmiĢ olması 
söz konusudur. Bu fiillere bağlı olarak; 

 Verginin zamanında tahakkuk etmemesi vergi ziyaı sayılmıĢtır. 
 Verginin eksik tahakkuk etmesi vergi ziyaı sayılmıĢtır. 
VUK madde 344’ e göre, vergi ziyaı suçu iĢleyenlere vergi ziyaı suçu cezası 

kesilir. Bu ceza, ziyaa uğratılan verginin bir katına, bu verginin kendi kanununda 
belirtilen normal vade tarihinden cezaya iliĢkin ihbarnamenin düzenlendiği tarihe kadar 
geçen süre için, ziyaa uğratılan vergi tutarı üzerinden hesaplanan gecikme faizinin 
yarısının eklenmesi suretiyle bulunur. Vergi ziyaına kaçakçılık suçlarını gerektiren 
fiillerle sebebiyet verilmesi halinde bu ceza 3 kat, bu fiillere iĢtirak edenlere de bir kat 
olarak uygulanır. Vergi incelemesine baĢlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk 
edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanuni süresi geçtikten sonra verilen 
vergi beyannameleri için kesilecek olan vergi ziyaı cezası %50 oranında uygulanır 
(Kalenderoğlu, 2006: 86). 

 

 

 

 

3.5.1.1.1. Vergi Ziyaına Sebep Olan Fiiller 
 

Vergi ziyaına sebebiyet veren fiiller, hareketin taĢıdığı ağırlığa bağlı olarak 
cezanın farklılaĢmasına yol açması nedeniyle kategorize edilmiĢtir. Buna göre farklı 
ağırlıktaki fiiller için kademeli bir ceza sistemi öngörmüĢtür. Vergi ziyaı suçunun fiilleri 
verilen cezaya bağlı olarak; ağır nitelikli fiiller, orta nitelikli fiiller ve hafif nitelikli 
fiiller olarak üçe ayrılabilir. Bunlardan; 

 Ağır nitelikli fiiller (ġenyüz vd., 2010: 198-200): 
Hesap ve muhasebe hileleri yapmak; defter kayıtlarında muhasebe kuralları ve 

tekniğine aykırı iĢlemler yapılarak vergi matrahını doğru Ģekilde tespitini zorlaĢtıran 
aldatmaya yönelik hareketlerdir. Örneğin, imalatı düĢük göstermek için hammaddenin 
satılmıĢ gösterilmesi böyledir. 

Gerçek olmayan kişiler adına hesaplar açmak; gerçek olmayan (hayal ürünü) 
bir kiĢiyi var ve yaĢıyor gibi gösterip uydurma adlarla veya gerçekte var olan fakat 
iĢlemlerle hiç ilgisi bulunmayanlar adına hesaplar açılarak iĢletmeyle ilgili bazı 
hususların gizlenmesi ve daha az vergi ödenmesi amaçlanabilmektedir. 

Çift defter tutmak; kanuni defter tutulmakla birlikte kanuni (zorunlu) defterlere 
kaydı gereken hesap ve iĢlemlerin vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak 
Ģekilde kısmen veya tamamen baĢka defter (ikinci defter) ve kayıt ortamlarına (ikinci 
kayıt) kaydedilmesi vergi ziyaı suçunun fiillerinden biri olarak kabul edilmiĢtir. 

Defter, kayıt ve belgeleri tahrif etmek veya gizlemek; tahrifatın kelime anlamı 
bozmak, aslından farklı hale getirmek, kalem oynatmak demektir. Mükellef defter, kayıt 
ve belgelerde tahrifat yapmakla belgelerin gerçeği yansıtma gücü üzerinde 
oynamaktadır. 
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Yanıltıcı belge düzenlemek veya kullanmak; belgenin yanıltıcı olması onun 
üretilmesiyle ilgilidir. Belge ilk meydana getirilirken gerçek iktisadi iliĢkiyi 
yansıtmaktan uzak düzenlenmiĢse bu durumda belge yanıltıcı belgedir. 

Defter, kayıt ve belgeleri yok etmek; yok etmek eylemi bilgiye (veya bilgilere) 
ulaĢmayı imkânsız hale getirmektedir. Çünkü yok etmeyle defter ve belgelerin maddi 
varlığına son verilmektedir. Defter ve belgelerin maddi varlığına son verme bunların 
yakılması, imha edilmesi, yırtılıp parçalandıktan sonra bir daha ulaĢılamayacak Ģekilde 
çöpe atılması Ģeklinde biçimlerinde olabilir. 

Defter sayfalarını kopartarak yok etmek; bu fiilde yok edilen defter değil 
defterin sayfasıdır. Fiilin meydana gelmesi için defter sayfalarının koparılarak yok 
edilmesi yeterlidir. Koparılarak yok edilen sayfalar yerine baĢka sayfaların konulup 
konulmaması fiilin varlığını etkileyen bir husus değildir. 

Sahte belge düzenlemek veya kullanmak; sahte belge, gerçek bir muamele veya 
durum olmadığı halde varmıĢ gibi düzenlenen belgelerdir. Hiçbir ekonomik faaliyette 
bulunulmamasına rağmen (mal veya hizmet hareketi olmaksızın) sanki öyle bir 
faaliyette bulunulmuĢ gibi bir belge düzenlemektir. 

Maliye Bakanlığı ile anlaşmalı olmayan matbaalarca basılan belgeleri bilerek 
kullanmak; mükelleflerin iĢlemlerini belgelendirmesinde kullandıkları belgeleri ancak 
Maliye Bakanlığı ile anlaĢmalı matbaalar basabilir. 

Hafif nitelikli fiiller ise; beyannamenin kanuni süresinden sonra kendiliğinden 
verilmesi hafif nitelikli fiil olarak belirtilmiĢtir. Beyannamenin kendiliğinden verilmesi 
ile kastedilen durum, beyannamenin verildiği an itibariyle, daha önceden “mükellef 
nezdinde” vergi incelenmesine baĢlanılmamıĢ olması veya “iĢlemin takdir komisyonuna 
sevk edilmemiĢ” olmasıdır. Mükellef nezdinde inceleme baĢlamasından veya takdir 
komisyonuna sevkten sonra beyannamenin verilmesi hali hafif nitelikli fiil kabul 
edilmez. Ġnceleme baĢlamadan veya iĢlem takdir komisyonuna sevk edilmeden önce 
beyanname mükellefçe kendiliğinden verilirse bu hareket hafif nitelikli fiil olarak 
değerlendirilecektir (Kızılot vd., 2008: 206). 

Orta nitelikli fiiller ise; orta nitelikli fiillerin neler olduğu kanunda sayılmamıĢ, 
serbest bırakılmıĢtır. Bir fiilin orta nitelikli olarak değerlendirilebilmesi için ağır ve 
hafif nitelikli fiiller dıĢında kalması ve vergi kaybına sebebiyet vermesi yeterli 
görülmüĢtür. Fiillerle ilgili olarak netice gösterilmiĢ, bu neticeye yol açan ağır ve hafif 
fiiller dıĢında kalan her türlü fiil bu kapsama alınmıĢtır. Örneğin, bir iĢletmeye 
randıman hesabına dayanılarak yapılan re’sen tarhiyatta fiil orta nitelikli kabul 
edilecektir (ġenyüz, 2006: 191). 

 
3.5.1.1.2. Vergi Ziyaı Suçunun Unsurları 
 

Vergi ziyaının unsurları Ģunları içermektedir (Ay, 2006: 44): 
Verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi; vergi ziyaının ilk ev en önemli unsuru, 
vergilerin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirilmesidir. 
Verginin tahakkuku, tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir safhaya 
gelmesidir. Yani, vergilerin ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilmesi halindeki 
tahakkuktur. Hâlbuki beyan üzerinden alınan vergiler, tahakkuk fiĢiyle vergi dairesi 
tarafından tarh ve tahakkuk edilir. Zamanında tahakkuk, her verginin kanunlarca 
belirlenen sürelerde beyannamelerin verilmesi ve tahakkuk fiĢinin kesilmesi suretiyle 
yaptırılmıĢ olur. Vergilerin eksik tahakkuk ettirilmesi ise doğrudan doğruya düĢük 
beyanla ilgilidir. Yani mükellef, gerçek kazancını beyan edecek yerde, daha az beyan 
etmiĢ ve böylece vergi kaçırmıĢtır. Böyle durumlarda ikmalen tarhiyat yoluyla vergi, 
mükelleften cezalı olarak geri alınır. 
Medeni hal ve aile durumunda yanlışlık; VUK’ un 341. maddesinin 2. fıkrasında vergi 
ziyaı yaratan diğer fiil ve hareketler sayılmıĢtır. Anılan fıkraya göre, Ģahsi ve medeni 
haller veya aile durumu hakkında gerçeğe aykırı beyanlar ile sair surette verginin 
noksan tahakkuk ettirilmesine veya haksız yere geri verilmesine sebebiyet vermek de 
vergi ziyaı olarak değerlendirilmiĢtir. 
Ek süre ve vergi ziyaı; Mükellefin beyanname verme zamanı geçmiĢ olsa bile, kanunla 
belirlenmiĢ bir istisnai hükümden istifade etmek suretiyle vergi ziyaının oluĢması 
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engellenebilmektedir. VUK’ un 342. maddesine göre beyannameli mükelleflerde 
tahakkuk muamelesi yapılmak için beyanname verme süresinin sonundan baĢlayarak 15 
gün beklenir. Beyanname bu 15 gün içinde verilirse vergi ziyaı doğmamıĢ sayılacaktır. 
Bu 15 gün içinde tahakkuk olmamıĢsa vergi ziyaı oluĢacaktır. 
 
3.5.1.2. Usulsüzlük Suçları 

 
Usulsüzlük suçlarının konusunu, vergi kanunlarının Ģekle ve usule iliĢkin 

hükümlerine uyulmaması oluĢturmaktadır. Bu suçları vergi ziyaı suçundan ayıran 
önemli bir özellik vardır. Vergi ziyaı suçunun oluĢabilmesi için bu suça konu olan 
fiillerin tarh döneminden sonra ortaya çıkarılmasının gerekli olduğunu söylemiĢtik. 
Usulsüzlük suçlarında ise biraz sonra sayacağımız fiillerin tarh döneminden önce veya 
sonra çıkarılmasının yani vergi ziyaının olup olmamasının önemi yoktur. Bu fiil 
yasadaki tanıma uyuyorsa suç oluĢacaktır. Adı geçen suçlar bu özelliklerden dolayı 
“zarar suçu” olarak isimlendirilen vergi ziyaı suçundan ayrılırlar ve “tehlike suçu” 
olarak isimlendirilirler (Bilici, 2007: 89). 

 
3.5.1.2.1. Genel Usulsüzlük Suç ve Cezaları 

 
Bu gruptaki usulsüzlükler bütün vergiler için geçerli olduğundan doktrinde 

“genel usulsüzlükler” olarak adlandırılmaktadır. Vergi Usul Kanunu’ nun 352’ nci 
maddesinde “birinci derece usulsüzlükler” ve “ikinci derece usulsüzlükler” Ģeklinde yer 
alan usulsüzlükler genel niteliklidir (Oktar, 2006: 284). 

Birinci derece usulsüzlükler; birinci derecede usulsüzlükler, ikinci derecede 
usulsüzlüklere göre daha ağır suçlardır. Bu suçlar eğer re’sen tarhiyatı gerektirirse iki 
kat usulsüzlük cezası verilmektedir. Birinci derecede usulsüzlük suçları kanunda 
aĢağıdaki Ģekilde ifade edilmiĢtir (VUK m.352): 

 Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemiĢ olması, 
 Bu kanuna göre tutulması mecburi olan defterlerden herhangi birinin 

tutulmamıĢ olması, 
 Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili vesikaların doğru bir vergi incelemesi 

yapılmasına imkân vermeyecek derecede noksan, usulsüz veya karıĢık olması, 
 Çiftçiler tarafından 245’ inci madde hükmüne göre muhtar ve ihtiyar 

heyetlerine yapılan davete müddetinde icabet edilmemesi, 
 Bu kanunun kayıt nizamına ait hükümlerine uyulmamıĢ olması, 
 ĠĢe baĢlamanın zamanında bildirilmemesi, 
 Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin 

yaptırılmamıĢ olması, 
 “Diğer ücretler” üzerinden salınan gelir vergisinde tarh zamanı geçtiği halde 

verginin tarh ettirilmemiĢ olması, 
 Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin 342’ nci maddenin 2. fıkrasında 

belirtilen süre içerisinde verilmiĢ olması, 
 Birinci derecede usulsüzlük suçu iĢleyenlere verilecek cezalar kanunda 

mükellef grupları itibariyle ayrı ayrı olarak belirlenmiĢtir. 
İkinci derecede usulsüzlükler; birinci derecede usulsüzlüklere göre daha hafif 

suçlardır. Bu suçlar eğer re’sen tarhiyatı gerektirirse iki kat usulsüzlük cezası 
verilmektedir. Ġkinci derecede usulsüzlük suçları kanunda aĢağıdaki Ģekilde ifade 
edilmiĢtir (VUK m.352): 

 Veraset ve Ġntikal Vergisi Beyannamelerinin süresinin sonundan baĢlayarak 15 
gün içinde verilmiĢ olması, 

 Ekim ve sayım beyanlarının süresi içinde veya kanunda istenilen bilgileri ihtiva 
edecek doğru bir Ģekilde yapılmaması, 

 Vergi kanunlarında yazılı bildirmelerin zamanında yapılmamıĢ olması (iĢe 
baĢlamayı bildirmek hariç), 

 Vergi karnesinin süresinin sonundan baĢlayarak 15 gün geçtiği halde 
alınmamıĢ olması, 
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 Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin, 
süresinin sonundan baĢlayarak bir ay içinde yaptırılmıĢ olması, 

 Vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve vesikaların kanunen belli Ģekil ve 
muhteviyatı ve ekleri ile bunlarla ilgili olarak yapılan diğer düzenlemelere iliĢkin 
hükümlere uyulmamıĢ olması, 

 Hesap veya muamelelerin doğruluk veya açıklığını bozmamak Ģartıyla bazı 
evrak ve vesikaların bulunmaması veya ibraz edilmemesi. 

2012 yılı genel usulsüzlük (birinci ve ikinci derece) cezaları ise Ģunlardır 
(www.mizandenetim.com): 

 Sermaye Ģirketleri, birinci derece 105 TL, ikinci derece 58 TL 
 Sermaye Ģirketleri dıĢında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı, 

birinci derece 66 TL, ikinci derece 33 TL 
 Ġkinci sınıf tüccarlar, birinci derece 33 TL, ikinci derece 16 TL 
 Yukardakiler dıĢında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar, 

birinci derecede 16 TL, ikinci derece 8.80 TL 
 Kazancı basit usulde tespit edilenler, birinci derece 8.80 TL, ikinci derece 4 TL 
 Gelir vergisinden muaf esnaf, birinci derece 4 TL, ikinci derece 2.30 TL’ dir. 
Burada yazılı olan tutarlar her yıl Maliye Bakanlığı’ nca güncellenir. 

 
3.5.1.2.2. Özel Usulsüzlük Suç ve Cezaları 
 

Fatura, yazar kasa fiĢi, sevk irsaliyesi, adisyon gibi belgelerin düzenlenmemesi, 
verilmemesi veya alınmamasıdır. Ayrıca VUK’ un 353. maddesinde sayılan bazı 
hükümlere uyulmaması da özel usulsüzlük cezasını gerektirmektedir. Bunlardan bazıları 
Ģöyledir (Erol, 2008: 124-125): 

 Günlük kasa defteri, günlük perakende satıĢ ve hasılat defteri ile Maliye 
Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin iĢ 
yerinde bulundurulmaması, bu defterlere yazılması gereken iĢlemlerin günü gününe 
deftere kayıt edilmemesi veya yoklama ve incelemeye yetkili olanlara istendiğinde ibraz 
edilmemesi halleri ile vergi kanunlarının uygulanması bakımından levha bulundurma 
veya asma zorunluluğu bulunan mükelleflerin bu zorunluluğa uymamaları hali, 

 VUK’ a göre belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve 
mali tablolara iliĢkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının 
üretilmesine ve kullanılmasına iliĢkin kural ve standartlara uymama hali, 

 Matbaa iĢletmecilerinin belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya 
kısmen yerine getirmemesi hali, 

 4358 sayılı kanun uyarınca iĢlemlerinde vergi kimlik numarası kullanma 
zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluĢların yaptıkları iĢlemlere iliĢkin bildirimleri 
Maliye Bakanlığının belirleyici standartlarda araçlarla (yazı, manyetik ortam, disket, 
mikro film, mikro fiĢ gibi) ve zamanlarda yerine getirmemesi hali, 

 VUK’ un 127. maddesinin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel iĢaretli 
görevlisinin ikazına rağmen aracın durdurulmaması hali.  

Genel usulsüzlük ve özel usulsüzlük baĢlığı altında iki suç oluĢturulmuĢ 
olmasına rağmen, yargıya taĢınan anlaĢmazlıklarda ayrımın o kadar net olmadığı 
bilinmektedir (Saban, 2009: 235). 

01.01.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere özel usulsüzlük cezaları ise 
Ģöyle belirlenmiĢtir (www.gib.gov.tr): 

 Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ve serbest meslek makbuzu 
vermeyenlere ve almayanlara (her bir belge nevi için) 180 TL’ den az, bir takvim yılı 
içinde toplam olarak da 88.000 TL’ den fazla olmamak üzere, bu belgelere yazılması 
gerek meblağın % 10’ u 

 Perakende satıĢ fiĢi, ödeme kaydedici cihaz fiĢi, giriĢ ve yolcu taĢıma bileti, 
sevk irsaliyesi, taĢıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müĢteri listesi düzenlemeyenlere, 
kullanmayanlara ve bulundurmayanlara (Her bir belge nevi için). Her tespitte 8.800 TL’ 
yi ve yıl içinde de 88.000 TL aĢmamak üzere 180,00 TL 

 Serbest meslek kazanç defterini günü gününe tutmayanlara 180,00 TL 
 Vergi levhası bulundurmayan ve almayanlara 180,00 TL 
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 Tek düzen hesap planına ve mali tablolara iliĢkin usul ve esaslara uymayanlara 
4.000,00 TL 

 Tek vergi numarasının kullanılması ile ilgili mecburiyetlere uyulmaması (her 
bir iĢlem için) 220,00TL 

 Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine 
getirmeyen matbaa iĢletmecilerine 660,00 TL  

 Vergi kimlik numarası ile ilgili bildirim ödevlerini yerine getirmeyenlere 
880,00 TL 

 Maliye Bakanlığı’ nın özel iĢaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan 
aracın sahibi adına 660,00 TL 

 Bilgi vermekten çekinenler ile VUK 256, 257 ve Mükerrer 257. madde 
hükümlerine uymayan: 

 Birinci sınıf tüccarlar hakkında 1.170,00 TL 
 Serbest meslek erbabı hakkında 1.170,00 TL 
 Ġkinci sınıf tüccarlar hakkında 580,00TL 
 Defter tutan çiftçiler hakkında 580,00 TL 
 Kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 580,00 TL 
 Yukarıda yazılı bulunanların dıĢında kalanlar hakkında 280,00 TL 

 
3.5.2. Adli Vergi Suçları 

 
Vergi mükelleflerinin, vergi kaçakçılığına yol açacak eylem ve iĢlemlerden uzak 

durmalarının sağlanması, vergi mahremiyetine aykırı eylemlerin engellenmesi gibi 
amaçlarla kanun koyucu tarafından, hürriyeti bağlayıcı cezalarla cezalandırılan adli 
vergi suçları ile ilgili düzenlemeler yapılmıĢtır. Adli vergi suçları; kaçakçılık suçu, vergi 
mahremiyetinin ihlali suçu, mükelleflerin özel iĢlerini yapma suçu ve haysiyet ve Ģerefe 
tecavüz suçu olarak sıralanabilir (Tosuner ve Arıkan, 2008: 12). İdari ve Adli vergi 
suçları arasındaki farklar ise (Kızılot vd., 2008: 200);  

 Ġdari vergi suçları, vergi ziyaının (kaybının) meydana gelmesini engellemeyi 
amaçlarken, adli vergi suçları kamu düzenini ihlal niteliği ağır basan ve devlet 
otoritesinin zaafa uğramasına sebep olacak fiilleri engellemeyi amaçlar. Adli vergi 
suçlarının ihdası ile mükelleflerin, para cezasından daha ağır bir takım mahrumiyetlere 
uğratılması amaçlanır. 

 Ġdari vergi suçlarına iliĢin fiil ve yaptırımlar idari usullerle saptanırken, adli 
vergi suçlarına iliĢkin fiil ve yaptırımlar kazai (yargısal) usullerle saptanır. Ġdari vergi 
suçlarında, suç olarak saptanan fiilin cezası idari merci olan vergi dairesince kesilir. 
Adli vergi suçlarında cezaya mahkemece hükmedilir.  O halde suçların niteliklerine 
bağlı olarak cezayı vermeye yetkili makamlar farklılaĢmıĢtır. 

 Ġdari vergi suçlarının yaptırımı genel olarak parasal, adli vergi suçlarının 
yaptırımı ise hürriyet bağlayıcı ceza karakterindedir. 

 Ġdari vergi suçlarında fiillerde kasıt veya taksirin var olup olmadığı 
aranmazken, adli vergi suçlarının temel unsurlarından biri fiillerin kasıt içinde 
iĢlenmesidir. 
 
3.5.2.1. Vergi Kaçakçılığı Suç ve Cezası 
 

Vergi kaçakçılığı kısaca, vergi mükelleflerinin bilinçli bir Ģekilde yasa dıĢı 
yollara baĢvurarak vergi yükünü azaltması Ģeklinde tanımlanabilir. Vergi kaçakçılığının 
devlet açısından olumsuz sonucu sadece vergi gelirlerinin azalması ile sınırlı olmayıp, 
ülkelerin sosyal ve siyasi yapılarında da önemli sorunlara yol açmaktadır (Tüm, 2011: 
179). 

Genel anlamda vergi kaçakçılığı Ģu Ģekilde tanımlanabilir: “Gelirin düzeyinden 
daha az beyan edilmesi veya indirim oranlarının gerçek olandan daha fazla beyan 
edilmesi gibi yollarla, vergi ödemelerinin yasal olmayan yöntemlerle azaltılması 
eylemidir” (Kirchler vd., 2003: 536, aktaran, Kaynar, 2007: 85). 

Kaçakçılık suçu, mükellefin vergi kanunlarını ihlal ederek vergi yükünden 
kurtulmalarıdır. Kaçakçılık suçunda, suçu iĢleyen ister kusurlu ister kusursuz olsun ceza 
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kesilir. VUK’ un 359. maddesinde kaçakçılık suçuna yol açan haller ve verilecek 
cezalar belirtilmiĢtir (Ünsal 2009: 91). 
18 aydan 3 yıla kadar hapis gerektiren fiiller; vergi kanunlarına göre tutulan veya 
düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan (VUK m.359): 

 Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, 
 Gerçek olmayan veya kayda konu iĢlemlerle ilgisi bulunmayan kiĢiler adına 

hesap açanlar, 
 Defterlere kaydı gereken hesap ve iĢlemleri vergi matrahının azalması 

sonucunu doğuracak Ģekilde tamamen veya kısmen baĢka defter, belge veya diğer kayıt 
ortamlarına kaydedenler, 

 Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler (varlığı noter tasdik 
kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde inceleme sırasında vergi incelemesine 
yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi gizleme demektir), 

 Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri 
kullananlar (muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge, gerçek bir muamele veya duruma 
dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe 
aykırı Ģekilde yansıtan belgedir). 
3 yıldan 5 yıla kadar hapis gerektiren fiiller; vergi kanunları uyarınca tutulan veya 
düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan (VUK m.359): 

 Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler, 
 Defter sahifelerini yok ederek yerine baĢka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak 

koymayanlar, 
 Belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak 

düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar (sahte belge, gerçek bir muamele veya 
durum olmadığı halde bunlar varmıĢ gibi düzenlenen belge). 
2 yıldan 5 yıla kadar hapis gerektiren fiiller; Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 
ancak Maliye Bakanlığı ile anlaĢması bulunan kiĢilerin basabileceği belgeleri, Bakanlık 
ile anlaĢması olmadığı halde basanlar veya bilerek kullananlar hakkında iki yıldan beĢ 
yıla kadar hapis cezası hükmolunur. Kaçakçılık suçlarını iĢleyenler hakkında bu 
maddede yazılı cezaların uygulanması 344. maddede yazılı vergi ziyaı cezasının ayrıca 
uygulanmasına engel teĢkil etmez. Yukarıya alınan kanun maddesinden de anlaĢılacağı 
üzere sayılan fiillerin iĢlenmesi halinde bir vergi kaybına yol açılıp açılmadığına, tarh 
döneminin geçip geçmediğine iĢleyenin bilerek, kasten ya da ihmal sonucu suç iĢleyip 
iĢlemediğine bakılmaksızın durum adli mercilere intikal ettirilecektir. ĠĢlenen fiil ile 
aynı zamanda vergi kaybına da yol açılmıĢsa Kanun’ un 349. maddesi hükmüne göre 
idarece de 3 kat vergi ziyaı cezası kesilecektir (VUK m.359). 

Kaçakçılık suçu iĢleyenlere kaçakçılık cezası verilmektedir (VUK m.359). Vergi 
inceleme elemanları tarafından tespit kaçakçılık suçu; vergi idaresinin bağlı bulunduğu 
defterdarlığın görüĢü alınarak Cumhuriyet Savcılığına bildirilir (VUK m.367). 

Cumhuriyet savcılığı yetki alanını dikkate alarak ceza mahkemesine dava açar. 
Ceza mahkemesinde yapılan yargılamaya göre kaçakçılık cezasının iĢlenip 
iĢlenmediğine ve iĢlenmiĢse cezanın ne kadar olması gerektiğine karar verilir. Ceza 
hukukunda hapis cezalarının bir yıla kadar olması durumunda bu paranın cezaya 
çevrilmesi mümkündür. Ancak VUK’ a göre kaçakçılık cezalarının alt sınırı bir yıldan 
baĢladığı için paraya çevrilmesi mümkün değildir (Ünsal, 2009: 94). 

 
3.5.2.1.1. Kaçakçılık Suçunun Nedenleri ve Özellikleri 
 

Vergi kaçakçılığı bir suç oluĢunun yanı sıra, vergilemede eĢitlik ilkesine aykırı 
düĢtüğü ve verginin verimini azalttığı için üzerinde önemle durulmaktadır. Önlenmesi 
ancak teorik düzeyde tamamen mümkün görünen vergi kaçakçılığının nedenleri 
genellikle iki yaklaĢımla açıklanmaktadır. Psikolojik yaklaĢım, vergi ahlakı ve vergi 
mentalitesi gibi vergi mükellefini etkileyen faktörleri incelerken; ekonomik yaklaĢım, 
vergi mükellefinin ekonomik ve rasyonel davranıĢlarını inceler (Özsoylu, 2006: 111-
114) : 

 Psikolojik Yaklaşım: Bir sosyal kurum olarak vergi bireysel ve toplumsal 
davranıĢlara neden olur. Uygulamaya konulan yeni bir vergi ya da yeniden belirlenen 
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vergi oranları; vergi mükelleflerinde farklı motivasyonları, değer yargılarına veya 
kurallara uymama gibi tepkilere yol açar. Psikolojik yaklaĢım vergi kaçakçılığına bu 
açıdan yaklaĢır ve vergi kaçakçılığını vergi ahlakına bağlı olarak inceler. Bu yaklaĢımın 
diğer bir hareket noktası ise vergi mentalitesidir. Vergi mentalitesi; vergi mükellefinin 
yürürlükteki vergi sistemine bakıĢı ve vergi sisteminin değerlendirilmesidir. Vergi 
mükellefinin bir birey olarak vergi sistemi hakkındaki düĢünceleri, onun vergi ödeme 
konusundaki düĢüncelerini yönlendirir. Psikolojik yaklaĢıma göre, vergi kaçakçılığı ile 
ilgili bireyin davranıĢlarını yönlendiren üç önemli unsur vardır: Kamu gelirleri ve 
harcamaları; vergi mükellefi kamunun ne kadar gelir elde edip ne kadar harcama 
yaptığını; sonuç olarak devlete ödediği paranın nerelere harcandığını bilmek ister. Vergi 
mükellefinde toplanan vergilerin israf edildiği izlenimi uyandığında vergi ödeme 
konusunda isteksizleĢip, vergi kaçırmaya çalıĢacaktır. Vergi yükü; birey olarak vergi 
mükellefi çok fazla vergi ödediği kanısında ise gerek yasal gerekse de yasal olmayan 
yollardan vergi ödememeye çalıĢacak ve vergi kaçıracaktır. Kamu harcamalarından elde 
edilen fayda; vergi mükellefi ödediği vergisine karĢılık, devletten elde ettiği faydaları 
karĢılaĢtıracaktır. KarĢılıklı fayda değiĢimi anlayıĢı; kamu harcamalarından elde edilen 
faydanın yanı sıra kamu harcamalarının etkinliği ve dağılımıdır. Türkiye açısından 
düĢünüldüğünde vergi kaçakçıları ve devletten elde ettikleri faydalar ve vergilerinin 
dürüstçe ödeyenler arasındaki “adaletsizlik” ön plana çıkmaktadır.  

 Ekonomik Yaklaşım: Neoklasik iktisat ekolü, bireyi rasyonel davranan ve 
bunun sonucunda da refahını maksimize çabası içinde bir varlık olarak ele almaktadır. 
Ekonomik yaklaĢım, vergi kaçakçılığının nedenlerinin incelerken bu anlayıĢtan hareket 
etmektedir. Vergi kaçakçılığı, mikroekonomi çerçevesinde, rasyonel davranan 
bireylerin belirsizlik veya risk Ģartlarında refahlarını artırma çabası içinde karar 
vermesidir. Birey vergi kaçırarak – daha az gelir vergisi ödeyerek – daha az gelir 
kaybına uğrayacak ve faydasını artıracaktır. Gerçek gelirin önceleri sadece vergi 
mükellefi tarafından bilindiği ve yanlıĢ beyanın hemen tespit edilip cezalandırılmadığı 
varsayımından hareket edildiğinde; mükellef için iki davranıĢ söz konusu olabilir: 
mükellef vergiye tabi gelirini doğru olarak hesaplayıp beyan eder ya da denetime tabi 
tutulup yakalanma riskini göze alarak gelirini daha az gösterip vergi kaçırır. 

4369 sayılı kanunla yapılan yeni düzenleme ile daha önce VUK’ un 34. 
Maddesinde yer alan kaçakçılık suçu aynı kanunun 359. maddesine aktarılmıĢtır. Yeni 
düzenleme ile konu üzerinde iki önemli değiĢiklik yapılmıĢtır (Bilici, 2007: 94): 

 Ġlk olarak eski düzenlemede yer alan ve kaçakçılık suçunun oluĢması için gerek 
görülen “kasten” ibaresine yeni düzenlemede yer verilmemiĢtir. Bu düzenlemeye göre 
mükellef kasıtlı olmadığını iddia etse de suç yine oluĢacaktır. 

 Ġkinci olarak kaçakçılık suçunun oluĢması için artık vergi ziyaının varlığı 
gerekli değildir. Vergi ziyaı olsa da olmasa da eğer mükellefin biraz sonra 
açıklayacağımız fiilleri iĢlediği tespit edilirse kaçakçılık suçu oluĢacaktır. Yani artık 
fiillerin, tarh döneminde önce ortaya çıkarılması durumunda kaçakçılık cezası 
verilebilecektir. 
 
3.5.2.1.2. Vergi Kaçakçılığının Önlenmesi ve Bastırılması 
 

Vergi kaçakçılığının önlenmesi ve bastırılmasını Ģu Ģekilde özetleyebiliriz (Türk, 
2005: 201): 
Vergi kaçakçılığının önlenmesi; Vergi kaçakçılığını önlemek üzere vergi kanunları 
çeĢitli çareleri öngörürler; bazı vergi düzenlemeleri vergi kaçakçılığına imkân tanımaz. 
Mesela vergi matrahının dıĢ iĢaretlere göre tespitinde durum böyledir. Bu yüzden bazı 
memleketlerde dıĢ iĢaretlere göre matrah tespitinin yeniden ortaya çıktığına Ģahit 
oluyoruz. Vergi kaçakçılığının yaygınlaĢması vergi yükümlüsü tarafından beyan 
usulüne göre matrah tespitinin yapıldığı tarihte baĢlamaktadır. Onun için vergi 
beyanlarındaki samimiyetsizlik çeĢitli kontrol araçları ile tahsis edilmek istenmektedir. 
Vergi kontrolleri zaman zaman vergi yükümlüleri için rahatsız edici olabilmekte ve 
bunların sert tepkilerine yol açmaktadır. Unutmamak lazım gelir ki vergi kontrolleri 
sadece gizleyecek bazı Ģeyleri olan yükümlüleri rahatsız eder; dürüst vergi 
yükümlülerinin vergi kontrolünden korkmamaları gerekir. 
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Vergi kaçakçılığının bastırılması; Vergi kaçakçılığının sadece önlenmesi değil, 
bastırılması amaçlanmalıdır. Vergi kaçakçılığının bastırılması sadece vergi kaçakçılarını 
cezalandırmaz, aynı zamanda vergi kaçırmaya heveslenenleri sindirir. Bazı 
memleketlerde vergi kaçakçılığının bastırılması vergi kaçakçılığı ile mücadelede çok 
geliĢmiĢ bir özelliğe sahiptir. Amerika BirleĢik Devletleri’ nde vergi kaçakçılarına, 
birkaç yıllık hapse kadar giden çok ağır vergi cezalarının uygulanması gelir vergisi 
kaçakçılığının azaltılmasında önemli rol oynamıĢtır. Buna mukabil vergi kaçakçılığının 
bastırılması Fransa’ da çok zayıftır; vergi kaçakçıları vergi kaçırmada büyük avantajlara 
sahiptir. 
 
3.5.2.2. Vergi Kaçakçılığına TeĢebbüs Suç ve Cezası 

 
213 Sayılı VUK’ nun 358. maddesine göre, 344. maddenin 1/6 numaralı 

bentlerinde yazılı fiilleri veya bir hesap dönemi içinde ayrı tarihlerde en az iki defa 
fatura, sevk irsaliyesi, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, 
taĢıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müĢteri listesi düzenlememe ve vesikasız mal 
bulundurma fiilleri, verginin tarhı için kanunda belli edilen sürenin girmesinden önce 
meydana çıkarılanlar, bu fiillerin vergi ziyaına neden olup olmayacağına bakılmaksızın 
vergi kaçakçılığı suçuna teĢebbüs etmiĢ sayılırlar (Gündel, 1990: 25).  

VUK’ un 360. maddesinde, 5728 sayılı Kanunla 08.02.2008 tarihinde 
değiĢmeden önce “ĠĢtirak” baĢlığı altında kaçakçılık suçlarına iĢtirak edenlerin maddi 
menfaat gözetmiĢ olmaları halinde o fiile mahsus ceza ile cezalandırılacakları 
öngörülmüĢtü. Bu fiillere maddi menfaat gözetmeksizin iĢtirak edenlere ise fiile mahsus 
cezanın dörtte birinin uygulanacağı belirtilmiĢti. 5728 sayılı Kanunla birlikte VUK’ un 
360. maddesinin baĢlığı “Cezadan Ġndirim” olarak değiĢtirilmiĢ ve maddede “359. 
maddede yazılı suçların iĢleniĢine iĢtirak eden suç ortaklarının bu suçların iĢlenmesinde 
menfaatinin bulunmaması halinde, Türk Ceza Kanunu’ nun suça iĢtirak hükümlerine 
göre hakkında verilecek cezanın yarısı indirilir.” hükmüne yer verilmek suretiyle hem 
iĢtirak konusunda TCK’ ya açık bir atıf yapılmıĢ hem de menfaat gözetilmemesi halinde 
cezadan indirim konusu düzenlenmiĢtir. Dolayısıyla Türk Ceza Kanunu’ nda 
benimsenen iĢtirak Ģekilleri kaçakçılık suçları bakımından aynen geçerli olmak 
durumundadır (www.yaklasim.com.tr). 

 
3.5.2.3. Vergi Mahremiyetinin Ġhlali Suç ve Cezası 
 

Vergi Usul Kanunu’ nun 5728 sayılı Kanunla değiĢik 362. maddesine göre, vergi 
mahremiyetine uymaya mecbur olan kimselerden bu mahremiyeti ihlal edenler Türk 
Ceza Kanunu’ nun “Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya MüĢteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi 
veya Belgelerin Açıklanması” baĢlıklı 239. maddesinde yer alan hükümlere göre 
cezalandırılacaktır. Vergi Usul Kanunu’ nun 5. maddesine göre, vergi mahremiyetine 
uymak zorunda olanlar Ģunlardır (VUK m.5): 

 Vergi iĢlemleri ve incelemeleri ile uğraĢan memurlar, 
 Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve DanıĢtay’ da görevli olanlar, 
 Vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iĢtirak edenler, 
 Vergi iĢlerinde kullanılan bilirkiĢiler. 
Bu yasak, yukarıda yazılı kimseler görevlerinden ayrılsalar dahi devam eder. 

Ancak vergi güvenliği sağlamak amacıyla aĢağıda belirtilen bilgilerin açıklanması vergi 
mahremiyetinden istisna edilmiĢtir (Pehlivan, 2011: 96): 

 Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin isimlerinin ve beyan ettikleri matrah 
bilgilerinin vergi dairesi ile ilgili meslek kuruĢlarında (Ticaret ve Sanayi Odaları gibi) 
ilan edilmesi, 

 Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanlarının, kesinleĢen vergi ve cezaları 
ile vadesi geçtiği halde ödenmemiĢ bulunan vergi ve ceza miktarlarının Maliye 
Bakanlığınca açıklanması; sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge 
düzenledikleri veya kullandıkları vergi inceleme raporuyla tespit olunanların mesleki 
kuruluĢlarına bildirilmesi vergi mahremiyeti sayılmaz. 
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Vergi mahremiyeti ihlali suçu TCK’ da düzenlenmiĢtir. TCK’ nın 239. 
maddesinde bu suçlar için, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beĢ bin güne kadar adli para 
cezası öngörülmektedir (TCK m.239). 

 
3.5.2.3.1. Vergi Mahremiyetinin Ġhlali Suçunun Unsurları 
 
Kanuni Unsur; vergi mahremiyetinin ihlali suçu VUK’ un 362. maddesiyle 
düzenlenmiĢtir. Ġlgili maddede, “bu kanunda yazılı vergi mahremiyetine uymaya 
mecbur olan kimselerden bu mahremiyeti ihlal edenler, Türk Ceza Kanunu’nun 239. 
maddesi hükümlerine göre cezalandırılır” denmiĢtir (VUK m.362). 
Maddi Unsur; vergi mahremiyetine uymak zorunda olan kiĢiler (fail) görevleri 
dolasıyla mükellefin ve mükelleflerle ilgili kimselerin Ģahıslarına, muamele ve hesap 
durumlarına, iĢlerine, iĢletmelerine, servetlerine veya mesleklerine müteallik olmak 
üzere öğrendikleri sırları veya gizli kalması lazım gelen diğer hususları ifĢa edemezler 
ve kendilerinin veya üçüncü Ģahıslarının nef’ ine (yararına) kullanamazlar (VUK 
m.5/1). 
Manevi Unsur; suçun cezasının hapis olması nedeniyle fiilde kastın varlığının 
aranmasını gerekli kılmaktadır. Vergi mahremiyetini ihlal suçunun manevi unsuru 
kasıttır. Failin, açıkladığı hususun sır olduğunu ve sırrı ifĢa ettiğini veya kendi veyahut 
üçüncü kiĢilere yarar sağladığını bilmesi ve istemesi gerekir. Ayrıca sır sahibine zarar 
vermek gibi özel bir kast aranmaz. Bu suçu iĢleyebilecek kiĢilerin yaptıkları fiillerin suç 
olmadığını bilmemeleri söz konusu değildir. Ancak, failin açıkladığı hususun vergi sırrı 
olduğunu bilmemesi veya bilmekle birlikte sır sahibinin menfaat sağlayacağı kanaatiyle 
açıklamıĢ bulunması cezalandırılmasına engel teĢkil etmez (Erman, 1988: 104, aktaran, 
ġenyüz, 2008: 301). 
 
3.5.2.4. Yükümlülerin Özel ĠĢlerini Yapma Suç ve Cezası 
 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’ nun 6. maddesinin son fıkrası gereğince 
mükelleflerin vergi kanunlarının uygulanması ile ilgili hesap, yazı ve sair özel iĢlerini 
yapmaları yasak edilen memurlardan bu yasağa aykırı harekette bulunanlar Türk Ceza 
Kanunu’ nun 257. maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre cezalandırılır. Bu 
hareketlerle vergi ziyaına neden olunması halinde kiĢiye ayrıca bu kanunun 344. 
maddesine göre vergi ziyaı cezası kesilir (VUK m.363).  

Mükelleflerin vergi kanunlarının uygulanması ile ilgili iĢlerini yapmaları yasak 
edilen memurlardan bu yasağa aykırı harekette bulunanlar Türk Ceza Kanunu’ nun 257. 
maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre cezalandırılır. Bu hareketlerle vergi ziyaına 
neden olunması halinde, kiĢiye ayrıca bu Kanunun 344. maddesine göre vergi ziyaı 
kesilir (VUK m.363). 
 
3.5.2.5. Haysiyet ve ġerefe Tecavüz Suç ve Cezası 
 

Haysiyet ve Ģerefe tecavüz suçu, vergi mahremiyetinin istisnası olarak kanuna 
uygun biçimde açıklanan bilgilerin kullanılarak, mükellefin haklarına tecavüz edilmesi 
halinde ortaya çıkmaktadır (Dönmezer, 1984: 218). 

Haysiyet ve Ģeref ceza kanunlarının himayesi altındadır. ġerefe karĢı iĢlenen 
suçlar konusu zaman içinde bütün dünya da düĢünüĢ değiĢikliklerine konu olmuĢtur. 
Bugün de hakaret ve sövme cürümleri çeĢitli memleketlerde ayrı esaslara göre 
düzenlenmektedir (Dönmezer, 2001: 270). 

Suça verilecek ceza TCK’ nın 125. maddesini “Hakaret Suçu” için öngörülen 
ceza olmaktadır. Bu ceza, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. 
Haysiyet, Ģeref ve haklarına tecavüz edilenler, bu fiilleri nedeniyle uğradıkları maddi ve 
manevi zararlar nedeniyle bunların giderilmesini teminen borçlar hukukunun haksız fiil 
hükümlerine göre tazminat davası açabilirler. Tazminat talebiyle ilgili davaya bakacak 
mahkeme hukuk mahkemesidir. Erteleme ve hapis cezasının para cezasına çevrilmesine 
iliĢkin hükümler saklıdır (TCK m.125). 
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3.5.2.5.1. Haysiyet ve ġerefe Tecavüz Suçunun Unsurları 
 
Kanuni Unsur; VUK’ da suça ne bir madde baĢlığı ne de hasredilmiĢ bir madde 
Ģeklinde yer verilmiĢtir. Suç, VUK’ un 5. maddesinin 5. fıkrasında zikredilmiĢ, cezası 
ise aynı maddenin 6. fıkrasında belirtilmiĢtir.  
Maddi Unsur; Suçun hareketi; aĢağıda açıklanan bilgilere dayanarak mükellefleri 
rencide edecek, onurlarını kıracak ve onları manevi olarak incitmeye sebep olan her 
türlü davranıĢtır. Suçun oluĢması açısından genel olarak incitmeye sebep olan hareketin 
aĢağıda açıklanmıĢ bilgilere veya belgelerdeki hususlara dayanması gerekir. Açıklanan 
belge ve bilgiler aĢağıdakilerden biri olmak durumundadır (ġenyüz, 2008: 306-307): 

 Vergi cetvellerine, 
 Mükellefin vergi tarhına esas olan beyanlarına, 
 KesinleĢen ve vadesi geçmiĢ vergi cezalarına, 
 Vergi levhasına, 
 Adli ve idari soruĢturma kapsamında verilen bilgilere, 
 Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenlerle ilgili meslek 

kuruluĢlarına, 
 Mali müĢavirler birlik ve odalarına verilen bildirimlere dayanarak 

mükelleflerin haysiyet, Ģeref ve haklarına saldırı niteliğinde davranıĢta bulunulmasıdır. 
Manevi Unsur; TCK’ nın 21. maddesi dikkate alındığında, suçun manevi unsurunun 
kast olduğu anlaĢılmaktadır. 

 
3.5.2.6. Ekim Sayım Beyanlarını Denetleme Suç ve Cezası 
 

Gelir Vergisi Kanunu’ nda belirlenen iĢletme büyüklüğü ölçüsünü (GVK m. 54) 
aĢacak Ģekilde zirai faaliyette bulunan çiftçilere zirai iĢletmelerinin bulundukları köy 
veya mahallelerin muhtarlarına ekim sayım beyanında bulunma mecburiyeti 
getirilmiĢtir (VUK m. 243). Çiftçinin ilgili beyanını her yılın Kasım ayında yapması 
gerekir. Beyan süresi geçtikten sonra bir taraftan yapılan beyanların doğruluğu diğer 
taraftan beyanda hiç bulunmamıĢ olanların denetim süreci baĢlar. Denetim ve bildirime 
iliĢkin iĢlemlerden muhtar ve ihtiyar heyetleri sorumlu tutulmuĢtur (VUK m. 245). 

Suça verilecek ceza TCK’ nın 257. maddesindeki “Görevi Kötüye Kullanma 
Suçu” için öngörülen ceza olmaktadır. Bütün bu açıklamalar dikkate alındığında Ekim 
Sayım Beyanlarını Denetleme Suçuna verilecek ceza, bir yıldan üç yıla kadar hapis 
cezası olmaktadır (TCK m.257). 

   
3.6. Ekonomik Suç Ġle Vergi Suçu ĠliĢkisi 
 

Bir uzlaĢma sağlanamamıĢ olmakla birlikte suç ekonomisi, ekonomik suç olarak 
değerlendirilen faaliyetlerden elde edilen gelir ile mal ve parasal akımı kapsamaktadır. 
Tanımdaki “ekonomik suç” kavramı geniĢ bir anlam içermekte, iktisadi, ticari ve mali 
suçların tümünü kapsamaktadır (Mavral, 2001: 175). 

Ekonomik suçlar, ekonomik menfaat sağlamak amacıyla iĢlenen suçlardır. Vergi 
suçları ise bilindiği üzere vergi ödevlerinin yerine getirilmemesi sonucunu içeren ve 
kanunların cezalandırdığı eylemlerdir. Fakat vergi suçlarının da iĢlenmesi halinde 
yükümlülere ekonomik bir çıkar sağladığı bilinmektedir. Buradaki çıkar yükümlünün 
ödemesi gereken vergiyi ödemeyerek kendi tasarrufunda kullanması Ģeklinde ortaya 
çıkmaktadır. Ekonomik suç ile vergi suçu arasındaki iliĢkinin temelini bu suçların 
çoğunlukla toplumun belli bir kesimi tarafından iĢleniyor olması oluĢturmaktadır. BaĢka 
bir ifadeyle ekonomik ve ticari faaliyetlerde bulunan kiĢiler ya da kiĢilerin idaresindeki 
toplumda markalaĢmıĢ ve saygınlık kazanmıĢ Ģirketler çoğunlukla vergi suçlarını 
dolayısıyla ekonomik suçları iĢlemektedir. Sonuç olarak vergi suçu ceza kanunlarındaki 
suç tanımı dıĢında tutulmaya çalıĢılsa da temelde ekonomik bir menfaate dayandığı için 
ekonomik bir suç olarak kabul edilmektedir. Gerek vergi literatüründe gerekse günümüz 
dünyasında karĢılaĢılan vergi uyuĢmazlıklarına bakıldığında ekonomik suçu ve vergi 
suçlarını çoğunlukla ekonomik ve ticari faaliyette bulunan Ģirketler ve bu Ģirketleri idare 
eden kiĢilerin iĢlemekte olduğu bilinen bir gerçektir. Ayrıca söz konusu suçların 
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iĢlenmesine karĢılık idari yaptırımlar Ģeklinde bir takım cezaların uygulanıyor olması da 
ekonomik suçların daha fazla yaygınlaĢmasına yol açmaktadır (Mollamustafaoğlu, 
2010: 60-61). 

 
3.7. Vergi Suçlarının Değerlendirilmesi 
 

Vergi suçu olarak sınıflandırılan idari vergi suçları ile adli vergi suçları 
karĢılaĢtırıldığında (Yüksel, 2005: 23): 

 Ġdari nitelikli vergi suçlarında kanun koyucu, belirli bir kiĢiyi hedef alır ve 
idare yaptırım uygulamasında hem davacı hem de yargıç konumundadır. Bu suçların 
cezası idarece re’ sen uygulanır. Ġdari vergi suçları, cezalandırıcı ve önleyici özellik 
taĢır. Amaç vergi ziyaını önlemek, belge düzenini sağlamaktır. Ġdari nitelikli vergi 
suçlarındaki fiillerde kast veya taksir aranmaz. Yani suçun maddi unsuru gerçekleĢmiĢ 
ise ayrıca kast ya da taksir aranmayacaktır. Dolayısıyla kendisine idari ceza kesilen 
mükellef, kastının ya da taksirinin olmadığını vergi mahkemesinde ispat edecektir.  

 Adli nitelikli vergi suçlarında ise kanun koyucunun asıl amacı, kamu düzeninin 
ve vergi güvenliğinin bozulmasını engellemektir. Adli nitelikli vergi suçlarında dava 
savcı tarafından açılır. Ceza, ceza mahkemelerince verilir. Verilecek cezalar ise 
hürriyeti bağlayıcı niteliktedir. Dolayısıyla yargılama usulü 5271 sayılı Ceza 
Muhakemesi Kanunu hükümlerine göredir. Adli nitelikli vergi suçu, idari nitelikli vergi 
suçundan farklı olarak kamu düzenini ve devlet otoritesini yakından ilgilendiren suçtur. 
Ancak her iki suç türünde de mağdur her zaman devlet olacaktır. 
 
3.8. Vergi Suç ve Cezalarını Ortadan Kaldıran Nedenler 
 
3.8.1. Mücbir Sebep (Zorlayıcı Neden) 
 

Vergi Usul Kanunu’ nun 373. maddesi mücbir sebeplerin meydana gelmesi 
halinde bu durumun kanıtlanması koĢuluyla vergi cezası kesilmeyeceğini hükme 
bağlamıĢtır. Mücbir sebebin süreleri durdurucu etkisinin yanı sıra vergi suçluluğunu 
kaldırıcı etkisi de vardır. Bu son etki, mücbir sebebin failin kusurluluğunu kaldırdığı 
düĢüncesinden kaynaklanmaktadır (Öncel vd., 1998: 219). 

Mücbir sebep olarak sayılan durumlar ise Ģunlardan oluĢmaktadır (VUK m.15): 
 Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede 

ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk, 
 Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve su 

basması gibi afetler, 
 KiĢinin iradesi dıĢında vukua gelen mecburi gaybubetler, 
 Sahibinin iradesi dıĢındaki sebepler dolayısıyla defter ve belgelerinin elinden 

çıkmıĢ bulunması. 
 

3.8.2. Yanılma 
 

Yetkili makamların, mükelleflerin kendisine yazı ile yanlıĢ izahat vermiĢ olması. 
Bir hükmün uygulanma tarzı hususunda yetkili makamların görüĢ ve kanaatini 
değiĢtirmiĢ veya bu hükme ait içtihadın değiĢmiĢ olması (Kalenderoğlu, 2006: 94). 
Yanılma ve mücbir sebepler mükellefin istemeyerek suç iĢlemelerine yol açtıkları için 
bu durumların varlığı halinde mükellefe ceza kesilmez (Ünsal, 2006: 58). 
 
3.8.3. PiĢmanlık  
 

Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren kanuna aykırı 
hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçeyle haber veren mükelleflere 
aĢağıda yazılı kayıt ve Ģartlarla vergi ziyaı cezası kesilmez (IĢık vd., 2005: 53): 

 Mükellefin keyfiyeti haber verdiği tarihten önce bir muhbir tarafından herhangi 
resmi bir makama dilekçe ile veya Ģifahi beyanı tutanakla tevsik edilmek suretiyle haber 
verilen husus hakkında ihbarda bulunmamıĢ olması, 
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 Haber verme dilekçesinin yetkili memurlar tarafından mükellef nezdinde 
herhangi bir vergi incelemesine baĢlandığı veya olayın takdir komisyonuna intikal 
ettirildiği günden evvel (kaçakçılık suçu teĢkil eden fiillerin iĢlendiğinin tespitinden 
önce) verilmiĢ ve resmi kayıtlara geçirilmiĢ olması, 

 Hiç verilmemiĢ olan vergi beyannamelerinin mükellefin haber verme 
dilekçesinin verildiği tarihten baĢlayarak 15 gün içinde tevdi olması, 

 Eksik veya yanlıĢ yapılan vergi beyanının mükellefin keyfiyeti haber verme 
tarihinden baĢlayarak 15 gün içinde tamamlanması veya düzeltilmesi. 
 
3.8.4. Ödeme 
 

Vergi cezaları, vergi mahkemelerinde dava açılmıĢsa, otuz günlük dava açma 
süresinin bittiği tarihten baĢlayarak bir ay içinde ödenir. Dava açılması ve ceza 
muhatabının davayı kaybetmesi halinde ise vergi mahkemesi kararı üzerine vergi 
dairesince düzenlenecek ihbarnamenin ilgiliye tebliğinden itibaren bir ay içinde 
verginin ödenmesi gerekir. Bu süre içinde ödenmeyen vergi cezaları vergi dairesi, 
AATUHK’ na göre icraya gidebilir. Vergi cezasının ödenmesi, genel olarak, vergi 
dairesi ile mükellef arasında bu konudaki iliĢkiyi sona erdirirse de ödeme kaçakçılık 
suçları için bahis konusu olan ceza kovuĢturmasını engellemez (Uluatam ve Methibay, 
2000: 218). 

 
3.8.5. Zaman AĢımı 
 

Vergi aslında olduğu vergi cezalarının da zamanaĢımına uğraması söz konusu 
olabilmektedir. Yasada yazılı sürelerin geçmesinden sonra artık vergi cezası kesilemez. 
Para olarak verilen vergi cezaları konusunda tahakkuk zamanaĢımı veya tahsil 
zamanaĢımı söz konusu olabilmektedir. ZamanaĢımı süresi kural olarak beĢ yıldır. Para 
cezalarında beĢ yıl olarak öngörülen zamanaĢımı süresi hapis cezası verilen kaçakçılık 
suçunda sekiz yıl olarak öngörülmüĢtür (Bilici, 2007: 100). 

 
3.8.6. Ölüm  
 

Vergi Usul Kanunu’ nun 369. maddesine göre cezaların kiĢiselliğine göre 
cezaların kiĢiselliği ilkesine göre mükellefin ölümü halinde ölümünden önce veya sonra 
uygulanacak cezalar düĢer; mirasçılardan aranmaz. Ölüm halinde kesilmeyecek cezalar, 
sadece ölen kimsenin fiillerinden doğmuĢ olan suçlarla ilgili cezadır. Varisten, sorumlu 
sıfatıyla ölen mükellef namına yapmaları gereken ödevleri yerine getirmemeleri 
halinde, kendileri adına öngörülen cezalar kesilir. Ancak bunlar, mirasçılardan her 
birinin, miras hisseleri oranında sorumlu oldukları vergi kısmına iliĢkin cezaları kapsar. 
Cezanın kesinleĢmiĢ olup olmamasının önemi yoktur. Ölümle kesinleĢip ödenecek 
aĢamaya gelmiĢ olan cezalar düĢtüğü gibi, daha sonra belirlenen suçların gerektirdiği 
cezalar da kesilmez. Öte yandan gecikme zammı, ceza niteliğinde olmadığından, varsa 
ölen kimse adına tahakkuk etmiĢ gecikme zamları mirasçılardan alınır (Tosuner ve 
Arıkan; 2008: 220-221). 

 
3.9. Vergi Suçlarına ĠliĢkin Genel Kurallar 
 
3.9.1.  ĠĢtirak (Katılma) 
 

Ceza hukuku anlamında iĢtirak; bir kiĢi tarafından iĢlenebilen bir suçun birden 
çok kiĢi tarafından önceden anlaĢarak ve iĢbirliği yaparak iĢlenmesidir. Vergi suçları 
genellikle tek bir kiĢi tarafından iĢlenir. Fakat birtakım kiĢiler bazı yararlar elde etmek 
amacıyla bir suça iĢtirak edebilmektedirler. Bu durumda suça iĢtirak edenler de 
cezalandırılır. Vergi hukukunda suçlu sayısının fazlalığı ağırlaĢtırıcı sebep olarak kabul 
edilmemiĢtir. Vergi hukukunda iĢtirak kaçakçılık suçu bakımından öngörülmüĢtür. 
Vergi Usul Kanunu’ nun 360. maddesine göre birden fazla kiĢi kaçakçılık oluĢturan 
fiillerin icrasına iĢtirak ettikleri (katıldıkları) takdirde fiili irtikâp edenlerden 
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(iĢleyenlerden) veya doğrudan doğruya beraber iĢlemiĢ olanlardan her biri bundan ayrı 
ayrı menfaat gözetmek Ģartıyla o fiile mahsus ceza ile cezalandırılır. Söz konusu fiilleri 
azmettirenlere de aynı cezalar uygulanır. Bu fiillere maddi menfaat gözetmeksizin 
iĢtirak edenlere fiile mahsus cezanın dörtte biri hükmolunur (Atar, 2004: 139-140). Fer’ 
i iĢtiraki asli iĢtirakten ayıran ölçüt “bir çıkar gözetmek” tir. Örneğin, bir iĢletmenin 
muhasebecisi kaçakçılık olduğunu bildiği fiili normal ücretinin dıĢında bir maddi çıkar 
karĢılığında iĢlemiĢse asli maddi iĢtirak içinde sayılacağı halde, asli fail değil ise ve aynı 
fiili normal ücretinin dıĢında maddi çıkar sağlamaksızın yapmıĢsa kaçakçılık suçuna 
yardım etmiĢ (fer’ i iĢtirak) sayılacaktır (Öncel vd., 1998: 216). 

 
3.9.2. Tekerrür 
 

Suçlarda tekerrür, daha önce iĢlenmiĢ olan herhangi bir suçun belli bir süre 
içerisinde tekrar iĢlenmesi halinde cezanın arttırılması sonucunu doğuran bir nedendir. 
VUK’ un 339. maddesine göre vergi ziyaına sebebiyet vermekten veya usulsüzlükten 
dolayı ceza kesilen ve cezası kesinleĢenlere, cezanın kesinleĢtiği tarihi takip eden yılın 
baĢından baĢlamak üzere vergi ziyaında beĢ, usulsüzlükte iki yıl içinde tekrar ceza 
kesilmesi durumunda, vergi ziyaı cezası % 50, usulsüzlük cezası % 25 oranında 
arttırılmak suretiyle uygulanır. Buna göre tekerrür nedeniyle vergi cezalarının 
arttırılabilmesi için vergi ziyaı suçlarının beĢ yıl; usulsüzlük suçlarının ise iki yıl 
içerisinde tekrar iĢlenmesi gerekmektedir. Öte yandan tekerrürden söz edebilmek için 
iĢlenen suçun aynı türden olması gerekir. Örneğin, son beĢ yıl içerisinde mükellef, önce 
usulsüzlük sonra vergi ziyaı suçu iĢlemiĢse bu durumda tekerrür söz konusu değildir. 
Tekerrür süresi içerisinde iĢlenmiĢ fakat kesinleĢmemiĢ yani yargı aĢamasında bulunan 
suçlar için de tekerrür hükümleri uygulanmaz. Tekerrür süresi cezanın kesinleĢtiği tarihi 
izleyen yılın baĢından itibaren baĢlar (Pehlivan, 2008: 100). 

 
3.9.3. BirleĢme 
 

Tek bir fiil sonucunda birden fazla suçun ortaya çıkması hali suçlarda birleĢme 
konusunu oluĢturmaktadır. Kural olarak ortaya çıkan her suça ayrı ceza verilmesi 
gerekirken, tek fiil ile hem vergi ziyaı suçu hem de genel usulsüzlük suçunun bir arada 
iĢlenmesi halinde bu suçlardan sadece cezası ağır olanın cezası kesilecek diğeri 
cezalandırılmayacaktır. Örneğin beyanname verilmemesi halinde hem birinci derece 
genel usulsüzlük suçu hem de vergi ziyaı suçu iĢlenmektedir. Bu durumda bunlardan 
hangisinin cezası daha ağır ise sadece o kesilecek, diğeri kesilmeyecektir. Tek fiil ile bu 
iki suç türünden farklı suçların iĢlenmesi durumunda ise suçlarda birleĢme söz konusu 
değildir. Örneğin fatura vermemek suretiyle hem özel usulsüzlük hem de vergi ziyaı 
suçunun iĢlenmesi durumunda cezalar ayrı ayrı kesilecektir ya da örneğin vergi ziyaı 
suçunun kaçakçılık fiillerinden biriyle (defter sayfalarını yok etmek gibi) iĢlenmesi 
durumunda hem vergi ziyaı cezası kesilecek hem de kaçakçılık suçu için öngörülen 
cezaya hükmolunacaktır. Bunun yanı sıra tek fiille birden fazla vergi bakımından suç 
iĢlenmesi durumun da her suçun cezası ayrı ayrı kesilecektir. Örneğin yükümlü 
tarafından bazı gelirlerin defterlere iĢlenmemesi hem KDV hem de Gelir Vergisi 
bakımından vergi ziyaı suçunun oluĢmasına neden olur. Bu durumda da her iki suç için 
öngörülen cezalar uygulanacaktır (Tosuner ve Arıkan, 2008: 217-218). 
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4. YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK MESLEĞĠ TANIMI VE KAPSAMI 
 

Kamu Muhasebeciliği Ģüphesiz en eski mesleklerden biri değildir. ĠĢletmeler 
kayıt tutma ihtiyacı duyacak kadar büyüyüp, karmaĢıklıktan sonra muhasebecilere olan 
ihtiyaç ortaya çıkmıĢtır. Toplumda iĢletmelerin oynadığı rol arttıkça, finansal 
faaliyetlerinin denetlenmesi gerektiği anlaĢılmıĢ ve bu durum iĢletmelerden bağımsız 
kamu muhasebeciliği mesleğinin doğmasına neden olmuĢtur. ÇeĢitli ülkelerde değiĢik 
isimlerle anılan kamu muhasebecilerine ülkemizde Yeminli Mali MüĢavir adı 
verilmektedir (Çakıcı ve Uyanık, 1986: 5). Yeminli Mali MüĢavirlik mesleği; 
iĢletmelerin bir bağımsız uzman kiĢi tarafından ekonomik, mali ve hukuki durumları ile 
vergiye iliĢkin iĢlemlerini her Ģeyden önce muhasebe kurallarına, gerçeklere ve yasalara 
uygunluk açısından incelenmesini ardından bu konularda tarafsız görüĢü ortaya koyma 
için kanıt toplayıp bunları değerleyen ve oluĢan görüĢün tasdik raporu ile muhasebe 
bilgi kullanıcılarına iletilmesini sağlayan sistemik bir süreci ifade etmektedir. Yeminli 
Mali MüĢavirler tarafından gerçekleĢtirilen mesleki çalıĢma, kanıt ve bilgilerin 
toplanmasında, iĢlenmesine ve değerlendirilmesine, değerlendirme sonuçlarına göre bir 
denetim görüĢüne ulaĢılmasına ve bu görüĢün tasdik raporu ile ilgili yerlere iletilmesi 
evrelerinden oluĢan anlamlı, ussal, planlı ve bilimsel bilgi üretme ve karar verme 
sürecini ifade etmektedir (Yereli ve SusmuĢ, 2009: 21-22). Yeminli Mali MüĢavirler 
genel olarak üç temel alanda kamu hizmeti sunarlar. Bunlar (Çakıcı ve Uyanık, 1986: 
6): 

 Mali tablolar ve muhasebe denetimi, 
 Vergilendirme ile ilgili hizmetler, 
 Yönetim danıĢmanlığı hizmetleri. 
 

4.1. Yeminli Mali MüĢavirlik Mesleğinin Kapsamı 
 

3568 Sayılı Kanun’ da Yeminli Mali MüĢavirlik Mesleğinin kapsamı Ģu Ģekilde 
belirlenmiĢtir (www.gib.gov.tr) : 

 Muhasebe sistemlerini kurmak, geliĢtirmek, iĢletmecilik, muhasebe, finans, 
mali mevzuat ve bunların uygulanmalarıyla ilgili iĢleri düzenlemek veya bu konularda 
müĢavirlik yapmak, 

 Bu sayılan konularda, belgelere dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, 
mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüĢ vermek, rapor ve benzerlerini 
düzenlemek, tahkim, bilirkiĢilik ve benzeri iĢleri yapmak, 

 3568 Sayılı Kanun’ un 12. maddesine göre çıkarılacak yönetmelik 
çerçevesinde tasdik iĢlerini yapmak. 

Bu sayılan iĢlerin (1) ve (2) . Ģıklarındaki Yeminli Mali MüĢavir, Serbest 
Muhasebeci Mali MüĢavirler yapabilecekken, son Ģıktaki “tasdik iĢlemi” ni sadece 
Yeminli Mali MüĢavirler yapabilecektir. Buna karĢın Yeminli Mali MüĢavirler 
muhasebe ile ilgili defter tutamaz, muhasebe bürosu açamaz ve muhasebe bürolarına 
ortak olamazlar (Özel, 2002: 2-3). 

 
4.2. Meslek Mensupları Ġçinde Yeminli Mali MüĢavirlerin Yeri 
 

3568 Sayılı Kanun meslek mensuplarını üç kısma ayırmıĢtır. Bunlar serbest 
muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müĢavirler ve yeminli mali müĢavirlerdir. Buna 
göre serbest muhasebeci, gerçek ve tüzel kiĢilere ait muhasebe defterlerini tutan, mali 
tabloları ve vergi beyannamelerini düzenleyen kiĢidir. Bunların esas fonksiyonları, 
defter tutmak, bilanço, kâr zarar defteri ve beyanname düzenlemek olup söz konusu 
meslek mensuplarının inceleme yetkileri yoktur. Serbest muhasebeci mali müĢavirler, 
serbest muhasebecinin yapmıĢ olduğu iĢleri yapmanın yanı sıra (muhasebeci 
fonksiyonlarına ek olarak), iĢletmenin muhasebe sistemlerini kuran ve geliĢtiren, 
iĢletmecilik, muhasebe, finans ve mali mevzuat ile ilgili uygulamaları düzenleyen ve bu 
konularda danıĢmanlık yapan kiĢiler olup, mali konularda müĢavirlik ve muhasebe 
denetimi yapma yetkilerine haizdirler. Yeminli mali müĢavirler ise iĢletmelerin 
ekonomik, mali ve hukuki durumları ile vergiye iliĢkin iĢlemlerinin her Ģeyden önce 
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muhasebe kurallarına, gerçeklere ve yasalara uygunluk açısından inceleyerek 
gerektiğinde bu konularda tarafsız görüĢünü ilgililerin yararına sunan uzman kiĢilerdir. 
Serbest muhasebeci mali müĢavirlerden farklı olarak da danıĢmanlık ve muhasebe 
denetim faaliyetleri yanında denetim ve tasdik yetkisine de haizdirler (Tekin ve 
Çelikkaya, 2009: 60). 

 
4.3. Yeminli Mali MüĢavir Olabilmenin ġartları 
 

3568 Sayılı “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebecilik Mali MüĢavirlik ve 
Yeminli Mali MüĢavirlik Kanunu’ nda” meslek mensubu olabilmenin genel özel Ģartları 
yasanın 4 ve 9. Maddelerinde belirtilmiĢtir. Kanuna göre meslek mensubu adaylarında 
ve mesleğe kabulde aranan genel ve özel Ģartlar, Serbest Muhasebecilik, Serbest 
Muhasebecilik Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik Kanunu’ nda değiĢiklik 
yapılması hakkında 5786 sayılı kanun 26.07.2008 gün ve 26948 sayılı Resmi Gazete’ de 
yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle tekrar düzenlenmiĢtir. Yeni düzenlenmiĢ haliyle 
maddeler aĢağıda sıralanmıĢtır. Bunlar genel ve özel Ģartlar olmak üzere ikiye ayrılır. 
Genel Ģartlar (Yereli ve SusmuĢ, 2009: 29-30): 

 T.C vatandaĢı olmak, 
 Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, 
 Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
 Türk Ceza Kanunu’ nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiĢ olsa bile; 

kasten iĢlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla bir süreyle hapis cezasına ya da 
affa uğramıĢ olsa bile devletin güvenliğine karĢı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin 
iĢleyiĢine karĢı suçlar, milli savunmaya karĢı suçlar, devlet sırlarına karĢı suçlar ve 
casusluk, zimmet, irtikap, rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye 
kullanma, ileri iflas, ihaleye fesat karıĢtırma, edimin ifasına fesat karıĢtırma, suçtan 
kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum 
olmamak, 

 Ceza ve disiplin soruĢturması sonucunda memuriyetten çıkarılmıĢ olmamak, 
 Meslek Ģeref ve haysiyetine uymayan durumları bulunmamaktır. 
Yeminli Mali MüĢavirde aranan genel Ģartlara ilave olarak kanunun 9. 

maddesinde aĢağıdaki özel Ģartlar aranır: 
 10 Yıl Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik yapmıĢ olmak, 
 Yeminli Mali MüĢavirlik sınavını kazanmıĢ olmak, 
 Yeminli Mali MüĢavirlik ruhsatını almıĢ olmak. 
 

4.4. Temel Eğitim ve Staj Merkezi (Tesmer) 
 

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik 
Odaların Birliği TÜRMOB tarafından 1993’ te faaliyete geçirilen Temel Eğitim ve Staj 
Merkezi (TESMER), meslek mensuplarına ve meslek mensubu adaylarına yönelik 
eğitim hizmetlerinin verildiği bir sürekli eğitim merkezidir. TESMER, ülkemizdeki 
temel eğitim sisteminde yaĢanan yetersizlik ve nitelik sorunları karĢısında ortaya 
koyduğu ve Türkiye’ de bir ilk olan eğitim sistemiyle, meslek adaylarının temel 
bilgilerindeki eksiklikleri tamamlamakta ve meslek mensuplarının sahip oldukları 
bilgileri sürekli olarak güncel tutmalarına ve mesleki geliĢimlerine yardımcı olmaktadır. 
Bu amaçla “Staj, Eğitim, Sınavlar ve Projeler” baĢlıkları altında faaliyetler 
gerçekleĢtirmektedir. Meslek adayları öncelikle “Staja BaĢlama Değerlendirmesi” 
sınavında baĢarılı olmak zorundadırlar. Sınavda baĢarılı olanlara mesleğin icrasına 
iliĢkin tüm konular süreç boyunca, stajlarını yapmakta oldukları yerlerde öğretilir. 
Meslek adayları bu süreçte TESMER tarafından Türkiye’ de ilk kez gerçekleĢtirilen bir 
uygulamayla “Stajyerlerin Zorunlu Eğitimi” programına tabi tutulmaktadırlar. 
TESMER, sürekli mesleki eğitimin çok daha etkin olabilmesi için kaçınılmaz olan, 
Elektronik Ortamda Uzaktan Sürekli Eğitim E-USE programını uygulamaya koymuĢtur. 
Zamandan ve mekândan bağımsız yapılabilen E-USE ile Türkiye’ de bir ilk 
gerçekleĢmekte ve eğitimde fırsat eĢitliği sağlanmaktadır (www.tesmer.org.tr). 
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4.5. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler 
Odaları Birliği (Türmob) 
  

Serbest Muhasebeci Mali MüĢavir ve Yeminli Mali MüĢavirlerin bağlı olduğu, 
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları 
Birliği (TÜRMOB); 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali 
MüĢavirlik ve Yeminli Mali müĢavirlik Kanunu ile 1989 yılında kurulmuĢ, 1994 yılında 
IFAC’ a üye, 1999 yılında kurulan Akdeniz Ülkeleri Muhasebeciler Federasyonu 
(FCM) nin kurucu üyesi olmuĢ bir meslek odasıdır. Birlik, tüzel kiĢiliğe sahip kamu 
kurumu niteliğinde bir meslek kuruluĢu olup merkezi Anakara’ dır. Birliğin görevlerini 
aĢağıdaki gibi sıralamak mümkündür (3569 Sayılı Kanun m. 29): 

 Mesleğin geliĢtirilmesiyle ilgili çalıĢmalar yapmak, 
 Meslek mensuplarının menfaatlerini, mesleki ahlak, düzen ve geleneklerini 

korumak, 
 Odaları ilgilendiren konularda yetkili mercilere görüĢ bildirmek, 
 Odalar arasında çıkacak mesleki anlaĢmazlıkları kesin olarak çözümlemek, 

uyulması zorunlu meslek kurallarını belirlemek, 
 Bu kanuna göre çıkarılacak yönetmelikleri hazırlamak, 
 Milli ve milletler arası mesleki kuruluĢlara üye olmak, milletler arası mesleki 

toplantılara katılmak, 
 Maliye ve Gümrük Bakanlığı’ nca verilecek görevleri yerine getirmek, 
 Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak ve mesleki konularda resmi 

makamlarca istenen bilgi ve görüĢleri vermek. 
 

4.6. Yeminli Mali MüĢavirlerin Etik Ġlkeleri 
 

Tüm meslek mensuplarının uyması gereken zorunlu temel etik ilkeler aĢağıda 
sunulmuĢtur (26675 Sayılı Resmi Gazete): 

 Dürüstlük: Meslek mensuplarının tüm mesleki ve iĢ iliĢkilerinde doğru sözlü 
ve dürüst davranmalarıdır. 

 Tarafsızlık: Yanlı veya önyargılı davranarak; üçüncü kiĢilerin haksız ve 
uygunsuz biçimde yaptıkları baskıların meslek mensuplarının mesleki kararlarını 
etkilememesi veya engellememesidir. 

 Mesleki Yeterlilik ve Özen: Meslek mensubunun mesleki faaliyetlerini yerine 
getirirken teknik ve mesleki standartlara uygun olarak özen ve gayret içinde 
davranmasıdır. 

 Gizlilik: Meslek mensubunun mesleki iliĢkileri sonucunda elde ettiği bilgileri 
açıklamasını gerektirecek bir hak veya görev olmadıkça üçüncü kiĢi veya gruplara 
açıklamaması ve bu bilgilerin meslek mensubunun veya üçüncü kiĢilerin çıkarları için 
kullanılmamasıdır. 

 Mesleki Davranış: Meslek mensubunun mevcut yasa ve yönetmeliklere 
uymasını ve mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü davranıĢtan kaçınılmasını ifade 
etmektedir. 

 
4.7. Yeminli Mali MüĢavirlik Mesleğinin Meslek Ahlâkı ve Önemi 
 

Meslek ahlakı, ruhsatlı meslek mensuplarının yeterlilik, güvenilirlik, tarafsızlık, 
bağımsız karar alabilme, kendi kendilerini denetlemelerinin ve dürüstlüğünün 
simgesidir. Meslek ahlakı kuralları, bu mesleki kararda tanımlanan meslek ahlakı 
anlayıĢını benimseyen ruhsatlı meslek mensuplarını yücelttiği gibi alçaltıcı tutum ve 
davranıĢlara karĢı korur. Mesleki ahlak kuralları, moral ve profesyonel davranıĢ 
standartlarının seviyesini belirlediği gibi cezalandırılması gereken davranıĢ ve 
tutumların saptanmasında yargıların temelini oluĢturur. Cezalandırılması gereken 
davranıĢlar, 3568 sayılı yasanın ilgili maddeleri ve 3568 sayılı yasaya dayanılarak 
çıkarılan Disiplin Yönetmeliği ile diğer yönetmeliklere göre Meslek Odaları TURMOB 
ve gerektiğinde mahkemeler tarafından ele alınır ve bir yargıya varılır. Bu durumda 
toplum ruhsatlı meslek mensuplarının ve muhasebe meslek Ģirketlerinin bir yasalarının 
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varlığını ve meslek mensuplarının ahlaki değerlerinin yüceliğini anlar ve meslek 
hakkında yargıya varır. Ahlaki kurallar, mesleğin uygulanması sonucunda yüce 
değerlere sahip meslek mensuplarınca saptandığında, mesleğe girmek isteyenler için bir 
rehber ve meslek mensupları için bir ölçü niteliğindedir (24557 Sayılı Resmi Gazete). 

 
4.8. Yeminli Mali MüĢavirlerin Sorumlulukları 
 

TURMOB tarafından çıkarılan “Meslek Mensuplarının Uyması ve Sahip 
Çıkması Gereken Kurallar” adlı Meslek Kararı’ nda mesleki unvanlarını alarak, 
Kanunun belirttiği mesleği yeterliliği kanıtlamıĢ olan meslek mensuplarının meslek 
unvanlarının gerektirdiği saygı ve güvene yakıĢır bir Ģekilde hareket etmek zorunlu 
oldukları belirtilmiĢtir. Bu bağlamda Yeminli Mali MüĢavirlerin sorunlukları Ģu Ģekilde 
sıralanabilir (www.yaklasim.com.tr): 

 Sosyal Sorumluluk: Meslek mensupları; yaptıkları mesleği ifade ederken 
toplum ve devlete karĢı sorumluluk taĢırlar. Bu ilke kapsamında; Yeminli Mali MüĢavir 
ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler sadece mükellef odaklı düĢünmeden 
anayasanın 73. maddesinde yer alan “herkes, kamu giderlerini karĢılamak üzere, mali 
gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, 
maliye politikasının sosyal amacıdır.” gereğince mükelleflerinin vergilerini doğru 
hesaplamasına yardımcı olmaları gerekmektedir. 

 İşletme Sahip ve Yöneticilerine Karşı Sorumluluk: Meslek mensupları, 
iĢletme sahip ve yöneticilerine, isabetli karar alabilmeleri için doğru ve güvenilir 
bilgiler sağlamalıdırlar. ĠĢletme sahip ve yöneticilerine sanki bir mali danıĢman gibi 
mevzuat gereğince üzerlerine düĢeni yapmaları gerekmektedir. 

 Meslektaşlara Karşı Sorumluluk: Meslek mensupları ilgili yönetmelikler 
çerçevesinde ve mesleki eğitimde birbirlerine her türlü bilgiyi vermek ve aktarmak 
sorumluluğunu taĢırlar. Mesleğin geliĢmesi ve sağlam temellere oturtulması için 
aralarında gerekli dayanıĢmayı kurarlar. Meslek mensupları hakkında ilgili kuruluĢlara 
asılsız ihbar veya Ģikâyette bulunulmaması gerekmektedir. 

 Odaya Karşı Sorumluluk: Meslek mensuplarının yıllık maktu ve nispi 
aidatlarını süresi içerisinde odaya ödemeleri, süresi içerisinde adres değiĢikliklerini 
odaya bildirmeleri gerekmektedir. 

 Yasa ve Yönetmeliklere Karşı Sorumluluk: Meslek mensuplarının 3568 sayılı 
Kanun’ a, ilgili Yönetmeliklere ve Meslek Kararlarına uymaları gerekmektedir. 

 Hukuki Sorumluluk: Meslek mensupları verdikleri hizmet sırasında VUK’ da 
yer alan iĢtirak, teĢvik ve yardım yükümlerine uyan fiilleri sebebiyle sorumludurlar. 
Kanun ve yönetmeliklerde belirtilen ceza hükümleri ayrıca uygulanır. Meslek 
mensupları beyanname imzalarken, denetim yaparken: ilgili yasal düzenlemeleri, ilan 
olunmuĢ norm ve standartlara uygun olarak hizmet vermeye özen gösterirler. Sahte ve 
muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği resmi kurum ve kuruluĢlarca saptanan 
iĢ sahiplerinin Odalar ve TURMOB tarafından ilanından sonra meslek mensupları 
tarafından defterlerinin tutulmaması ve iĢlerinin görülmemesi gerekmektedir. 
 
4.9. Yeminli Mali MüĢavirlerin Sorumluluğuna ĠliĢkin Mevzuatta Yer Alan 
Düzenlemeler 
 

Yeminli mali müĢavirlerin sorumluluğuna iliĢkin mevzuatta yer alan 
düzenlemeler Ģu Ģekilde sıralanabilir: 

 
4.9.1. Tebliğlerde Yer Alan Yeminli Mali MüĢavirlerin Sorumluluğu 
 

Dört sıra numaralı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali MüĢavir ve 
Yeminli Mali MüĢavirlik Kanun’ u Genel Tebliğ’ inde Yeminli Mali MüĢavirlerin 3568 
sayılı kanunun 12. maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen tasdike 
iliĢkin usul ve esaslar çerçevesinde yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumlu 
oldukları; yaptıkları tasdikin doğru olmaması durumunda, tasdikin kapsamıyla sınırlı 
olmak üzere ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte 
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müĢtereken ve müteselsilen sorumlu olacakları; ayrıca 3568 sayılı kanunun 49. 
maddesinde belirtilen cezalara da muhatap olabilecekleri belirtilmiĢtir. Ayrıca dokuz 
sıra numaralı Genel Tebliğle de müĢterek ve müteselsil sorumluluk hükümlerine yer 
verilmiĢtir. Bu düzenlemelere bakıldığında meslek mensuplarının sorumluluklarının 
tespitinde bir düzenin oluĢturulamadığı, mevzuatta yeknesaklığın sağlanamadığı 
görülmektedir. Vergi Ġdaresine düzenleme yapma konusunda aĢırı yetkilerin sonucu, 
hukuki hiyerarĢiyi ihlal eden durumlar da ortaya çıkmaktadır. Bu itibarla tasdik 
sorumluluğunun hukuksal boyutlarının belirlenmesi, bu konuda idarenin yetkilerinin 
sınırlandırılması gerekmektedir (Yılmaz, 2004: 40-41). 
 
4.9.2. 3568 Sayılı Kanunda Yeminli Mali MüĢavirlerin Sorumluluğu 
 

3568 Sayılı Kanun’ un 12. maddesi uyarınca Yeminli Mali MüĢavirler; gerçek 
ve tüzel kiĢilerin ya da bunların teĢebbüs ve iĢletmelerinin, mali tablolarının ve 
beyannamelerini mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına 
uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre incelendiğini tasdik etme 
yetkisine sahiptirler. 3568 Sayılı Kanun’ un 12. maddesinin 4. fıkrasında ise bu tasdik 
yetkisinin doğurduğu sorumluluk belirlenmiĢtir. Bu fıkrada “Yeminli Mali MüĢavirler 
yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. Yaptıkları tasdikin doğru olmaması 
halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek 
cezalardan mükellefle birlikte müĢtereken ve müteselsilen sorumlu olurlar. Yeminli 
mali MüĢavirler yaptıkları tasdikin kapsamını, düzenleyecekleri raporda açıkça 
belirtirler” ifadesi yer almaktadır. 3568 Sayılı Kanun’ un 48. maddesinde ise “Tasdik 
yetkisini gerçeğe aykırı olarak kullandığı Maliye Bakanlığı’ nca ilk defa tespit edilen ve 
rapora bağlanan Yeminli Mali MüĢavirler hakkında geçici olarak mesleki faaliyetten 
alıkoyma; bu husus tekerrür edip bunun mahkeme kararıyla kesinleĢmesi halinde de 
“yeminli” sıfatını kaldırma cezası verilir. Mükellefle birlikte kasten vergi ziyaına 
sebebiyet verdikleri mahkeme kararıyla kesinleĢen meslek mensuplarına, meslekten 
çıkarma cezası verilir” denilmektedir. Tasdikin doğru olmadığının tespiti halinde ceza 
mahkemesinde yargılamak üzere aynı kanunun 49. maddesine göre ağır para cezası ve 
hapis cezası getirilmiĢtir (www.gib.gov.tr). 

 
4.9.3. Vergi Usul Kanun’ unda Yeminli Mali MüĢavirlerin Sorumluluğu 
 

4008 Sayılı Kanunla 213 Sayılı Vergi Usul Kanun’ una eklenen mükerrer 227. 
Maddede, vergi beyannamelerinin imzalanması ve Yeminli Mali MüĢavirlerin tasdik 
raporlarıyla ilgili düzenlemeler yapılmıĢtır. Bu madde kapsamında beyannameyi 
imzalayan veya tasdik raporunu düzenleyen meslek mensupları, imzaladıkları 
beyannamelerde veya düzenledikleri tasdik raporlarında yer alan bilgilerin defter 
kayıtlarını ve bu kayıtların dayanağı teĢkil eden belgelere uygun olmamasından dolayı 
ortaya çıkacak vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, ceza, gecikme faizlerinden 
mükellefle birlikte müĢtereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar. 213 Sayılı Vergi 
Usul Kanun’ unun mükerrer 227. Maddesiyle Maliye Bakanlığı’ na (VUK m. 227); 

 Vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanun’ a göre yetki almıĢ serbest 
muhasebeci, serbest muhasebeci mali müĢavir veya yeminli mali, müĢavirler tarafından 
imzalanması mecburiyetini getirmeye; bu zorunluluğu beyanname çeĢitleri, mükellef 
grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya, 

 Vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar 
mahsubu ve benzeri hükümlerden yararlanılmasını Maliye Bakanlığı’ nca belirlenen 
koĢullara uygun olarak yeminli mali müĢavirlerce düzenlenmiĢ tasdik raporu ibraz 
edilmesi koĢuluna bağlamaya iliĢkin usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıĢtır. 
 
4.9.4. Yönetmeliklerde Yeminli Mali MüĢavirlerin Sorumluluğu 
 

02.01.1990 Tarih ve 20390 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yeminli Mali 
MüĢavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike ĠliĢkin Usul ve 
Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” de tasdik esaslarına ve sorumluluk hükümlerine yer 
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verilmiĢtir. Yönetmeliğin 20. maddesi “Yeminli Mali MüĢavirlerin Sorumluluğu” 
baĢlığını taĢımaktadır. Bu maddeye göre “bu yönetmelik kapsamına giren tasdik 
iĢlemlerinde imza ve mühür kullanmak suretiyle tasdik yapan dolayısıyla tasdik raporu 
düzenleyen Yeminli Mali MüĢavirler, tasdik kapsamı ile sınırlı olmak üzere tasdikin 
doğruluğundan sorumludurlar”. “…Yeminli Mali MüĢavirler inceledikleri ve sonucunda 
tasdik raporu düzenledikleri konu ve belgelerin gerçeği yansıtmaması ve doğru 
olmaması halinde ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan Vergi Usul 
Kanunu (VUK) ve 3568 sayılı kanun hükümleri uyarınca mükellefle birlikte müĢtereken 
ve müteselsilen sorumludurlar. Bu sorunluluğun yerine getirilmesinde Borçlar Kanun’ 
unun “Tam Teselsül” hükümleri uygulanır”. “…Yeminli Mali MüĢavirler tasdikten 
doğan sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için doğabilecek zararların tazmini 
amacıyla sorumluluk sigortası yaptırabilirler. Tasdik amacıyla yapılacak inceleme ve 
denetlemelerde doğacak zararların hukuki sorumluluğu Yeminli Mali MüĢavirlere 
aittir”. 03.01.1990 Tarih ve 20391 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Serbest 
Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali MüĢavir ve Yeminli Mali MüĢavirlerin ÇalıĢma 
Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” in 8. maddesinde üç tür sorumluluğa yer 
verilmiĢtir. Bunlardan ilki meslek mensuplarının mesleki ifa ederken toplum ve devlete 
karĢı sorumluluklarını ifa eden sosyal sorumluluktur. Meslek mensuplarının iĢletme 
sahip ve yöneticilerine isabetli karar alabilmeleri için doğru ve güvenilir bilgileri 
sağlama sorumlulukları da bulunmaktadır. Ayrıca meslek mensuplarının ilgili 
yönetmelikler çerçevesinde ve mesleki eğitimde birbirlerine her türlü bilgiyi vermek ve 
aktarmak sorumluluğunu taĢıdıkları, mesleğin geliĢmesini ve sağlam temellere 
oturtulması için aralarında gerekli dayanıĢmayı kurma sorumluluklarından da söz 
edilmektedir. Bu yönetmeliğin 21. maddesinde hukuki sorumluluk düzenlenmiĢtir. 
Meslek mensupları verdikleri hizmet sırasında VUK’ unda yer alan iĢtirak, teĢvik ve 
yardım hükümlerine uyan fiiller sebebiyle sorumludurlar. Kanun ve Yönetmeliklerde 
belirtilen ceza hükümlerinin de ayrıca uygulanacağı ön görülmüĢtür. Aynı yönetmeliğin 
41. maddesinde ise Yeminli Mali MüĢavirlerin vergi idaresine karĢı olan sorumluluğu 
belirlenmiĢ ve Yeminli Mali MüĢavirlerin ilgili kanunlar, yönetmelikler ve tebliğlere 
göre yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumlu oldukları, yaptıkları tasdikin doğru 
olmaması halinde tasdikin kapsamıyla sınırlı olmak üzere ziyaa uğratılan vergilerden ve 
kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müĢtereken ve müteselsilen sorumlu oldukları 
hükmüne yer vermiĢtir (Yılmaz, 2004: 38-40). 
 
4.10. Türkiye’ de Yeminli Mali MüĢavirlik Kurumu 

 
Mali tabloların doğru ve güvenilir olması bir kamu kurumu olan Maliye 

Bakanlığı açısından da oldukça büyük önem arz etmektedir. Çünkü bu tablolara 
dayanılarak vergi matrahı ve dolayısıyla vergi hesaplanmakta ve hesaplanan vergi 
mükellefe tebliğ edilerek tahakkuk ettirilmektedir. Bu nedenle Maliye Bakanlığı da 
vergi matrahının doğru olarak tespiti için muhasebe sistemi içinde üretilen bilgilerin 
vergi mevzuatı hükümlerine uygun olup olmadığını denetlemektedir. Bu denetimi hem 
kendi denetim elemanları vasıtasıyla, hem de bu konuda yetki tanıdığı yeminli mali 
müĢavirler aracılığıyla gerçekleĢtirmektedir. Dünyadaki Yeminli Mali MüĢavirlik 
Kurumu ile ilgili geliĢmeler geç de olsa Türkiye’ de de uygulama alanı bulmuĢtur. 
Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali 
MüĢavirlik meslekleri ile ilgili kanuni düzenleme çalıĢmaları Cumhuriyetin ilk 
yıllarından itibaren süregelmiĢ, bu amaçla 1932, 1938, 1949, 1958, 1962, 1966, 1980 ve 
1984 yıllarında çeĢitli kanun tasarı ve teklifleri verilmiĢ ancak bir sonuç alınamamıĢtır. 
Nihayet, 01.06.1989 tarih ve 3568 sayılı “Serbest Muhasebecilik, Serbest 
Muhasebecilik Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik Kanunu” ile bağımsız 
denetçilik mesleği kanuni düzenlemeye kavuĢturulmuĢtur. Türkiye’ de 3568 sayılı 
Kanun kabul edilmeden önce muhasebe mesleği bölgesel olarak örgütlenmiĢti. Türkiye 
Muhasebe Uzmanları Derneği adı altında özellikle Ġstanbul ve çevresini kapsayan bir 
örgütün varlığı söz konusu idi. Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği, daha çok 
mesleğin önemini ortaya koymaya yönelik ve mesleğin kanuni statüye kavuĢması 
yönünde çalıĢmalar yapmıĢtır. 3568 sayılı Kanun, muhasebe mesleğinin ayrı odalar 
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Ģeklinde ve bir üst meslek örgütü Ģeklinde oluĢmasını öngörmüĢtür. Bir baĢka ifade ile 
muhasebe mesleği, Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odaları, Yeminli Mali 
MüĢavirler Odaları ile Türkiye Serbest Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler 
Odalar Birliği Ģeklinde örgütlenmiĢlerdir (Ertürk, 2007: 58). Bütün bunların yanı sıra 
yeminli mali müĢavirlik mesleğinin ülkemizde vergi idaresine yardımcı olmak üzere 
Ģekillendirildiği ve Anayasa Mahkemesi’ nin yeminli mali müĢavirleri “kamu görevlisi” 
olarak nitelendirdiği bilinmektedir (CanyaĢ, 2006: 85). 

 
4.11. Yeminli Mali MüĢavirlerin Örgütlenmesi 
 

Yeminli Mali MüĢavirlerin örgütlenmesi 3568 sayılı yasanın 14. maddesine göre 
odalar vasıtasıyla olmuĢtur. Serbest muhasebeci mali müĢavirler ve yeminli mali 
müĢavirler odaları, bu yasada yazılı esaslar uyarınca meslek mensuplarının ihtiyaçlarını 
karĢılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaĢtırmak, bu mesleklerin genel menfaatlere 
uygun olarak geliĢmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbiriyle ve iĢ sahipleri ile 
olan iliĢkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını 
korumak maksadıyla kurulan, tüzel kiĢiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek 
kuruluĢlarıdır. Odalar kuruluĢ amaçları ve kanunda belirtilenler dıĢında hiçbir faaliyet 
gösteremezler, kendilerine kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili 
olmayan toplantı ve gösteri yürüyüĢü düzenleyemezler, siyasetle uğraĢamazlar, siyasi 
partilerle sendikalarla ve derneklerle ortak hareket edemezler, siyasi partilere maddi 
yardım yapamazlar, onlarla siyasi iliĢki ve iĢ birliği içinde bulunamazlar, milletvekili ve 
mahalli idarelerin seçimlerinde belli adayları destekleyemezler (Yıldız, 1998: 46). 

 
4.11.1. Odaların KuruluĢu 
 

3568 Sayılı Kanun’ a göre bölgesi içinde kendi mesleği konusunda en az 25 
meslek mensubu bulunan il merkezlerinde bir oda kurulur. Ayrı ayrı kurulan serbest 
muhasebeci mali müĢavirler ve yeminli mali müĢavirler odaları bulundukları ilin adıyla 
anılır. Yeterli sayıda meslek mensubu bulunmayan yerlerin en yakın odaya 
bağlanmasına veya bölge odaları kurulmasına Birlikçe karar verilir. Bu karar Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı’ na bildirilir. Kanuna göre odalar, kuruluĢlarını Birlik Yönetim 
Kurulu aracılığıyla Maliye Gümrük Bakanlığı’ na bildirmekle tüzel kiĢilik kazanırlar. 
Yine odalara üye olmayan meslek mensupları mesleki faaliyette bulunamazlar. 14. 
maddenin 3. Fıkrasında belirtilen yasaklara uymayan odaların sorumlu organlarının 
görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine Adalet Bakanlığı’ nın, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı’ nın teklifine dayanılarak veya doğrudan doğruya isteği 
uyarınca bu kuruluĢların bulundukları yer Cumhuriyet Savcılığı’ nın açacağı dava 
üzerine o yerdeki asliye hukuk mahkemesince karar verilir. Yargılama basit usule göre 
yapılır ve en geç üç ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemede 5. fıkrada yazılı organların 
görevlerine son verilmesi halinde kararda ayrıca, görevlerine son verilen organları bu 
kanunda yazılı usullere göre seçecek organları toplamak üzere, oda yönetim kurulu için 
oda genel kurulu üyeleri arasından, Birlik Yönetim Kurulu için Birlik Genel Kurulu 
üyeleri arasından 5 kiĢi görevlendirilir. Seçim, görevlendirilen bu 5 kiĢi tarafından 1 ay 
içinde sonuçlandırılır. Görevlendirilen bu 5 kiĢi bu fıkrada yazılı süre içinde görevlerine 
son verilen organlar gibi görevli ve yetkili olup aynı Ģekilde sorumludurlar. Bu fıkra 
hükmüne göre seçilecek yeni organlar eski organların görev sürelerini tamamlar. Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı’ nın bu kanun uyarınca oda organlarının izlemesi hakkında onay 
mercii olarak verdiği kararları, görevli oda organları aynen yerine getirmekle 
yükümlüdürler. Bakanlık kararını, idari yargı merciinin yürütmenin durdurulmasına 
veya esasına ait kararı veya kanuni bir sebep olmaksızın yerine getirmeyen veya eski 
kararda direnme niteliğinde yeni bir karar veren veya kanunun mecburi kıldığı iĢlemleri 
Bakanlığı’ n uyarısına rağmen yerine getirmeyen oda organları hakkında da yukardaki 
fıkralar hükümleri uygulanır. Görevlerine son verilen organların yerine en geç 1 ay 
içerisinde yenileri seçilir. Yeni seçilenler eskinin süresini tamamlarlar. Görevlerine son 
verilen organ üyelerinin kanunda yazılı cezai sorumlulukları saklıdır. Bu organların 
yukardaki fıkra gereğince görevlerine son verilmesine sebep olan tasarrufları 
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hükümsüzdür. Göreve son verme görevden uzaklaĢtırma hükümleri oda genel kurulu 
hakkında uygulanmaz (www.turmob.org.tr). 

3568 Sayılı Kanun’ un 16. maddesine göre odaların gelirleri Ģöyle gösterilmiĢtir: 
 Odaya giriĢ ücreti 
 Yıllık üye aidatları, 
 Yardım ve bağıĢlar, 
 ÇeĢitli gelirler. 
 
3568 Sayılı Kanun’ da odaların organları Ģöyle belirlenmiĢtir: 
 Genel Kurul, 
 Yönetim Kurulu, 
 Disiplin Kurulu, 
 Denetleme Kurulu. 
 

4.11.2. Yeminli Mali MüĢavirlik Meslek Mensuplarının Dağılımıyla Ġlgili Bilgiler 
 

Yeminli Mali MüĢavir odalarına bağlı iller, odalara göre dağılımı, cinsiyet 
ayrımı ve eğitim düzeyleri ile ilgili 01.05.2012 yılına ait güncel istatistiki bilgiler 
aĢağıda tablolar halinde gösterilmiĢtir. 

 
Tablo 4.1. Yeminli Mali MüĢavir Odalarına Bağlı Ġller (www.turmob.org.tr, 

01.05.2012) 

S.No Adana Ankara  Antalya Bursa EskiĢehir  Gaziantep  Ġstanbul  Ġzmir  

1 Adana Ağrı Antalya Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Edirne Aydın 

2 Aksaray Amasya Isparta Bursa Bilecik Batman Ġstanbul Çanakkale 

3 Hatay Ankara Burdur Yalova EskiĢehir Bingöl Kırklareli Denizli 

4 Mersin Ardahan   Kütahya Bitlis Kocaeli Ġzmir 

5 Niğde Artvin    Diyarbakır Sakarya Manisa 

6 Osmaniye Bartın    Elazığ Tekirdağ Muğla 

7  Bayburt    Gaziantep  UĢak 

8  Bolu    Hakkâri   

9  Çankırı    K. MaraĢ   

10  Çorum    Kilis   

11  Düzce    Malatya   

12  Erzincan    Mardin   

13  Erzurum    ġanlıurfa   

14  Giresun    ġırnak   

15  GümüĢhane    Siirt   

16  Iğdır    Tunceli   

17  Karabük       

18  Karaman       

19  Kars       

20  Kastamonu       

21  Kayseri       

22  Kırıkkale       

23  KırĢehir       
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24  Konya       

25  MuĢ       

26  NevĢehir       

27  Ordu       

28  Rize       

29  Samsun       

30  Sinop       

31  Sivas       

32  Tokat       

33  Trabzon       

34  Van       

35  Yozgat       

36  Zonguldak       

 
Tablo 4.2. Meslek Mensupları Faaliyet Durumu Tablosu YMM 

(www.turmob.org.tr, 01.05.2012) 

ODA ADI BAĞIMLI SERBEST TOPLAM 

ADANA YMM 37 79 116 

ANKARA YMM 674 454 1.128 

ANTALYA YMM 15 43 58 

BURSA YMM 48 97 145 

ESKĠġEHĠR YMM 38 28 66 

GAZĠANTEP YMM 11 67 78 

ĠSTANBUL YMM 789 1.197 1.986 

ĠZMĠR YMM 159 225 384 

TOPLAM 1.771 2.190 3.961 

 
Tablo 4.3. Meslek Mensupları Cinsiyet Dağılım Tablosu (www.turmob.org.tr, 

01.05.2012) 

CĠNSĠYET SM SMMM YMM TOPLAM 

Erkek 11.285 51.884 3.701 66.870 

Kadın    2.324 18.041    260 20.625 

Toplam 13.609 69,925 3.961 87.495 

 
Tablo 4.4. Meslek Mensupları Eğitim Durumu Tablosu (www.turmob.org.tr, 

01.05.2012) 

OKUL TÜRÜ SM SMMM YMM TOPLAM 

ĠLKÖĞRETĠM 1.414 355 0 1.769 

MESLEK LĠSESĠ 6.166 7.257 0 13.423 
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ÖN LĠSANS 2.003 2.651 0 4.654 

LĠSANS 3.944 57.204 3.018 64.166 

YÜKSEK LĠSANS 81 2.391 580 3.052 

DOKTORA  1 67 363 431 

TOPLAM 13.609 69.925 3.961 87.495 

 
4.12. Yeminli Mali MüĢavirlik Mesleğinin Sorunlarının Nedenleri 
 

Yeminli Mali MüĢavirlik açısından mesleğin oldukça karmaĢık sorunları 
bulunmaktadır. Bu sorunların nedenleri Ģunlardır (Ankara YMM Odası, 2004): 

 Mesleğin evrensel temele dayandırılmaması ve yasa koyucunun Yeminli Mali 
MüĢavirlik mesleğinden beklentisinin somut olarak ortaya konulmaması, 

 Vergi yönetiminin, yetkilerini yasal sınırları aĢan bir biçimde kullanması, 
 Getirilen sorumluluk anlayıĢı ile Yeminli Mali MüĢavirlerin yaptıkları tasdik 

iĢleminden ötürü vergi mükelleflerinin kefili konumuna sokulmak istenilmesi ve 
böylece mesleğin tarafsızlığına ve bağımsızlığına gölge düĢürülmesi, 

 Objektif kriterlere dayanan denetim standartlarının oluĢturulmaması sebebiyle; 
beyannameleri ve mali tabloları Yeminli Mali MüĢavirlerce tasdik edilen vergi 
mükellefleri nezdinde yapılan vergi incelemeleri sonucu bulunan matrah ve vergi 
farkları için Yeminli Mali MüĢavirlerin Mesleki ihmal, kusur ve kastının araĢtırılması 
yerine; sübjektif nedenlerin öne çıkarılması ve bu yüzden meslek mensuplarının çok 
ağır mali ve cezai yaptırımların tehdidi altında görev yapmaya çalıĢmaları. 

 
4.13. Bağımsız DıĢ Denetleme ve Yeminli Mali MüĢavirlik  
 

ĠĢletmelerin sürdürdükleri faaliyetlerin ve iĢlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir 
Ģekilde iĢleyiĢini sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye 
ve değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmi mercilerin 
istifadesine tarafsız bir Ģekilde sunmak ve yüksek mesleki standartları gerçekleĢtirmek 
üzere Türkiye’ de Yeminli Mali MüĢavirlik mesleği 01.01.1990 tarihinden itibaren 
ihdas edilmiĢtir. Yeminli Mali MüĢavirlerce sürdürülen denetim, bağımsız dıĢ denetim 
olup, konusu (Aydın, 2006: 88-89): 

 Muhasebe sistemlerini kurmak, geliĢtirmek, iĢletmecilik, muhasebe, finans, 
mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili iĢlerini düzenlemek veya bu konularda 
müĢavirlik yapmak, 

 ĠĢletmelerde gerekli mali, inceleme, denetim ve tahliller yapmak, mali tablo ve 
beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüĢ vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, 
tahkim, bilirkiĢilik ve benzeri iĢleri yapmaktır. Buna göre Yeminli Mali MüĢavirler, 
gerçek ve tüzel kiĢilerin veya bunların teĢebbüs ve iĢletmelerin mali tablolarının ve 
beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına 
uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre incelediğini tasdik ederler. 
Yeminli Mali MüĢavirler; 

 Tasdik konuları ile ilgili bütün defter, kayıt ve belgeleri gizli olsalar dahi 
incelemek, 

 Tasdik iĢlemini ilgilendiren tüm bilgi ve belgeleri yöneticilerden, iç 
denetçilerden ve diğer ilgililerden istemek, 

 ġirketlerin yönetim ve genel kurul toplantılarına katılmak ve bu toplantılarda 
istenildiği takdirde tasdik faaliyetini ve sonuçlarını ilgilendiren konularda açıklamalarda 
bulunmak, yetkilerini haizdirler. Kamu idare ve müesseseleri de, Yeminli Mali 
MüĢavirlerin tasdik konusu ile sınırlı olmak üzere isteyeceği bilgileri vermekle 
yükümlüdürler. Ayrıca Yeminli Mali MüĢavirler, tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası 
uzlaĢmalarla ilgili vergi idarelerinde, vergi davaları ile ilgili idari mahkemelerde, 
mükellefle ya da vergi sorunlusu ile beraber hazır bulunabilir, açıklamalar yapabilir. 
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Yeminli Mali MüĢavirler, yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. Yaptıkları 
tasdikin doğru olmaması durumunda, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziya 
uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müĢtereken ve 
müteselsilen sorumlu olurlar.  
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5. DENETĠM KAVRAMI VE KAPSAMI 
 

Denetim, bir örgütün ekonomik faaliyetlerine ve olaylarına iliĢkin açıklanan 
bilgilerin, önceden belirlenmiĢ kriterlere uygunluk derecesini belirlemek ve raporlamak 
amacıyla bu ekonomik faaliyetlere ve olaylara iliĢkin bilgilerle ilgili kanıtların 
tarafsızca toplanması, değerlenmesi ve sonucun bilgi kullanıcılarına raporlama 
sürecidir. Denetimin bu tanımı mali tabloların denetimi tanımından daha geniĢ bir 
tanımdır ve içinde birçok kavram yer almaktadır (Kepekçi, 2004: 1-2): 

 Denetimin konusu, ekonomik faaliyetlere ve olaylara iliĢkin bilgilerdir. 
Ekonomik faaliyetlere ve olaylara ile bunlara iliĢkin bilgiler arasındaki bağlantıyı 
örgütün bilgi sistemi ve muhasebe süreci sağlar. Bu nedenle denetimin konusu; bilgi 
sistemini ve muhasebe kayıt ortamı ile mali tablolarda iç raporlarda ve vergi 
beyannamelerinde yer alan bilgileri kapsar. 

 Önceden belirlenmiĢ kriterler (ölçütler), denetçinin bilgiyi değerleyeceği 
standartlardır. Kullanılan kriterler denetimin amacına göre farklıdır. Örneğin, denetimin 
amacı, mali tabloların doğruluğuna iliĢkin görüĢ bildirmek ise, karĢılaĢtırma kriterleri 
genel kabul görmüĢ muhasebe ilkeleridir. Kriterler, örgüt yönetimi tarafından 
belirlenmiĢ kurallar veya mevzuat hükümleri de olabilir. 

 Kanıtlar tarafsızca toplanır ve değerlendirilir. Denetimin amaçlarına ulaĢılması 
için, denetimde elde edilen her türlü bilgi ve veri kanıt olarak kullanılabilir. Toplanacak 
kanıtların türleri ve kanıtları değerlemek için kullanılacak kriterler denetimin amacına 
göre farklı olabilir. Denetçinin kanıt toplarken ve değerlerken tarafsız olması, bir ön 
yargıya dayanmadan bağımsız ve uzman bir kiĢi olarak davranması demektir. 

 Uygunluk derecesi; açıklanan bilgilerin, elde edilmesinde ve raporlanmasında 
önceden belirlenmiĢ kriterlere ne ölçüde uyduğunu ifade eder. Uygunluk derecesi tutar, 
miktar ve kalite yönlerinde ölçülebilir. Örneğin, hammadde alımında satıcı faturalarının 
denetiminde faturada tanımlanan nitelikte ve miktarda hammaddenin gerçekten teslim 
alınmıĢ olup olmadığını, iĢletmenin üretim ihtiyacı dikkate alınarak hammaddenin 
alınıp alınmadığını veya hammadde fiyatının makul olup olmadığını araĢtırmak 
mümkündür. Kullanılacak kriterler denetimin amacına göre farklıdır. Denetimin asıl 
amacı, uygunluk derecesini belirleme ve bu konuda görüĢ bildirmektir. 

 Bilgi kullanıcıları, denetçinin görüĢüne güvenen ve iĢletme yönetimi tarafından 
açıklanan bilgileri kararlarında kullanan karar alıcılardır. Bu gruba ortaklar, ortak olmak 
isteyenler, kredi verenler, yöneticiler, kamu kurumları ve diğer karar alıcılar girer. 

 Denetim sonuçlarının raporlanması, denetçinin elde ettiği bulguların bilgi 
kullanıcılarına iletilmesini ifade eder. Raporun türü ve kapsamı denetimin niteliğine, 
amacına ve sonucuna göre farklılık gösterir. Denetim sonuçları; iĢletme yönetimi 
tarafından açıklanan bilgilerin, önceden belirlenmiĢ kriterlere denetimle saptanmıĢ olan 
uygunluk derecesi demektir. 

 
5.1. Genel Kabul GörmüĢ Denetim Standartları 
 

Uygulamaları diğer ülkelere de örnek oluĢturan Amerikan Sertifikalı Kamu 
Muhasipler Enstitüsü’ nün (A.I.C.P.A.) meslek standartları tebliğlerinde yer alan 10 
adet standart, “genel kabul görmüĢ denetim standartları” olarak anılır. AICPA’ in Genel 
Kabul GörmüĢ Denetim Standartları temel olarak 10 kısa belirlemeden ibarettir. 1939’ 
dan sonra bu 10 standart, ek açıklamalarla ve Denetim Usulleri Bildirgesi (1939-72) ile 
Denetim Standartları Bildirgesi’ nde (1972-günümüze) belirtilen gerçeklerle 
geniĢletilmiĢtir. 10 temel standart, genel standartlar, çalıĢma standartları ve raporlama 
standartları olarak 3 bölümden oluĢmaktadır (HUD, 2004: 17-19): 

Genel Standartlar; Denetim, uzman olarak gerekli teknik eğitim ve yeteneğe 
sahip bulunan kiĢi ve kiĢilerce yapılmalıdır. Denetçi veya denetçiler, denetim görevi ile 
ilgili bütün konularda bağımsız düĢünme mantığı içinde olmalıdır. Denetimin 
yapılmasında ve raporun hazırlanmasında gereken mesleki titizlik gösterilmelidir. 

Çalışma Standartları; ÇalıĢma iyi planlanmalı ve varsa yardımcılar iyi kontrol 
edilmelidir. Denetim yöntemlerinin bağlı olduğu testlerden alınacak sonuçların 
saptanması amacıyla ve güvenilir bir temel olarak, mevcut iç kontrol sisteminin 
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gerektiği gibi incelenmesi ve değerlendirilmesi yapılmalıdır. Ġncelenen mali tablolar 
hakkında bir görüĢe varmak için, makul bir temel sağlayacak olan soruĢturmalar, 
gözlemler ve incelemeler yoluyla yeterli ölçüde sağlam kanıtlar elde edilmelidir. 

Raporlama Standartları; Denetim raporu, mali tabloların genel kabul görmüĢ 
muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını belirtmelidir. Denetim 
raporu, bu muhasebe ilkelerinin, cari dönemde de aynen geçmiĢ dönemdeki gibi 
değiĢmeden uygulanıp uygulanmadığını belirtmelidir. Raporda aksi belirtilmedikçe, 
mali tablolardaki açıklayıcı notlar, makul ölçüde yeterli sayılarak bunlara itibar 
edilmelidir. Rapor, bir bütün olarak mali tablolar hakkındaki kanaati açıklayan bir 
ifadeyi veya kanaat belirtilemeyeceğine iliĢkin bir isbatı içermelidir. Genel bir görüĢ 
belirtilmediği zaman, bunun nedenleri de açıklanmalıdır.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5.1. Denetim AkıĢ ġeması (Bozkurt, 1999: 25) 
 

5.2. Denetim Türleri 
 

Genel olarak denetim; bir iĢin ve uğraĢın genel ya da özel yasalarla biçimsel ve 
düĢünsel kurallara uygunluğunu araĢtırmak ve sağlamak amacıyla baĢlangıçta, 
uygulama sırasında, uygulama sonunda ya da uygulamadan bir süre sonra gözden 
geçirilmesi biçiminde yazılı veya sözlü olarak yapılan bir eylemdir (Erdem, 1993: 2). 
Bu bakımdan denetim türleri 3 bölümden incelenmektedir: 

 
 
 

Denetçi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arasındaki Uygunluk Derecesini Belirleme 

 

Denetlenecek Bilgi 

 

Önceden SaptanmıĢ Ölçütler 

ĠLE 

 

Kanıt Toplar ve Değerlendirir 

 

Sonuçları ĠĢletme Ġlgililerine Aktarır 
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5.2.1. Finansal Denetim (Mali Tabloların Denetimi) 
 

Mali tabloların denetiminden esas olarak bilançonun, gelir tablosunun, Genel 
Kabul GörmüĢ Muhasebe Ġlkelerine ve yasal düzenlemelere uygun olarak hazırlanıp 
hazırlanmadığının denetlenmesidir. Eğer denetlenen iĢletme ek mali tablolarda 
hazırlamak durumunda ise, SatıĢların Maliyeti Tablosu, Kâr Dağıtım Tablosu, Fon 
Akım, Nakit Akım, Öz Sermaye DeğiĢim Tablosundan aynı çerçevede incelenmesi 
gerekir. Finansal tablo denetiminin genelde kredi veren kuruluĢların ve SPK 
uzmanlarının yaptığı görülmektedir. Mali tablo denetiminde bilanço ve gelir tablosu 
dipnotları, enflasyon uyarması, amortisman ayırma yöntemleri, cari dönem ve önceki 
dönem kıyaslamalarıyla birlikte dikkate alınır. Mali tablo denetimi muhasebe 
denetiminin baĢlangıç noktasıdır. Bu bağlamda Ģekil Ģartlarına uygunluk denetimi ön 
plana çıkar. Cari dönemle önceki dönem verileri kıyaslanır. DeğiĢimler tüm çıkar 
gruplarının kullanımına açık bir biçimde irdelenir (Güçlü, 2008: 4).  

Finansal tabloların denetiminde denetçi mesleki açıdan baĢlıca üç grup ile iliĢki 
içinde bulunur. Bu gruplar Ģunlardır (Güredin, 2000: 12): 

Yönetim; burada yönetim dediğimizde denetlenen iĢletmede çalıĢan memurlar, 
muhasebeci ve kilit noktadaki görevliler kast edilmektedir. Denetimin yürütülmesi 
sırasında denetçi ile yönetim arasında karĢılıklı iliĢkiler vardır. Denetçi kendisi için 
gerekli kanıtları toplarken yönetimden bilgi talebinde bulunur. Bu açıdan yönetim ile 
denetçi arasında karĢılıklı güven ve saygıya dayalı bir iĢbirliği olmalıdır. 

Ortaklar; görevi emanet ettikleri yöneticilerin sorumluluklarını ne derecede 
yerine getirmiĢ olduklarını saptamak için denetlenmiĢ finansal tablolara baĢvururlar. Bu 
açıdan denetçinin sorumluluğu birinci derecede denetim raporunu kullanan ortaklara 
karĢıdır. Denetim anlaĢmasının yerine getirilmesi sırasında denetçi ile iĢletme içinde 
çalıĢmayan ortaklar arasındadoğrudan bir temas olmaz. 

Yönetim Kurulu; iĢletme faaliyetlerinin ortakların çıkarları doğrultusunda 
yürütülmesinden sorumludur. Denetçi ile yönetim kurulu arasında iliĢkiler yönetim 
kurulunun oluĢma Ģekline bağlıdır. Yönetim kurulunun büyük ölçüde iĢletmede görevli 
kiĢiler tarafından oluĢtuğu hallerde denetçi ile olan iliĢkiler aynen yönetim ile olan 
iliĢkiler gibidir. Yönetim kurulu çoğunlukla iĢletme dıĢındaki kiĢilerden oluĢmakta ise, 
farklı bir denetçi-yönetim kurulu iliĢkisi geçerlidir. Böyle bir durumda yönetim 
kurulunun belirleyeceği bir denetçiler grubu yönetim kurulu ile denetçi arasında bir 
aracı olacaktır. 

 
5.2.2. Faaliyet Denetimi (Performans Denetimi) 
 

Faaliyet denetimi 1960’ lı yıllardan itibaren geliĢmeye baĢlayan bir denetim 
türüdür. Faaliyet denetimi, iĢletmenin faaliyetlerinde genel olarak etken ve etkin çalıĢıp 
çalıĢmadığını ortaya koymaya amaçlayan bir denetim türüdür. Etkenlik, iĢletmenin 
amaçlarına ulaĢmada baĢarılı olup olmadığını ölçmeye yaramaktadır. Etkinlik ise 
iĢletmenin amaçlarına ulaĢmada kaynakları verimli kullanıp kullanmadığını ölçme 
görevini yerine getirmektedir. Bu tür denetimlerin sonucunda durumun belirlenip, 
iĢletme yönetimine önerilerde bulunma iĢlevi vardır. Bu yönüyle faaliyet denetimi bir 
danıĢmanlık hizmeti olarak da kabul edilmektedir. Faaliyet denetimi salt muhasebe 
iĢlemleriyle sınırlı olmayıp, iĢletmenin diğer iĢlevlerini de içermektedir. Bu nedenle 
uygulama alanı oldukça geniĢtir. Faaliyet denetiminin inceleme alanına iĢletmenin örgüt 
yapısı, üretim yöntemleri, pazarlama politikaları, bilgi iĢlem faaliyetleri girebilmektedir. 
Bu nedenle faaliyet denetiminin uygulanması, diğer denetim türlerine göre daha 
karmaĢıktır. Özellikle karĢılaĢtırma ölçütleri diğerlerine göre daha soyuttur. Genelde 
ölçüt olarak bütçeler, baĢarı ölçütleri, oranlar ve sektör ortalamaları kullanılmaktadır 
(Bozkurt, 2006: 29). 

 
5.2.3. Uygunluk Denetimi (Usul Denetimi) 
 

Her iĢletme, faaliyet amaçlarına ulaĢmak için, iĢletme içinde bir dizi yordamı, 
kuralı ve politikayı oluĢturmak ve bunları uygulamak zorundadır. Ayrıca yasalar ve 
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hükümetlerce yapılan düzenlemeler de iĢletmece uyulması zorunlu (veya gerekli) olan 
ve iç iĢleyiĢe yansıyan öğelerdir. ĠĢletme yönetimi, konulmuĢ olan bu politikalara, 
kurallara, yordamlara, örgüt bölümlerince uyulup uyulmadığını belirlemek amacıyla 
denetim yapılmasını isteyebilir. Denetçi için bölümlerce uyulması gerekli bu kurallar, 
ölçütlerdir ve bölümlerin bu ölçütlere uyma ve uygulama derecesinin denetçi tarafından 
belirlenmesi uygunluk denetimidir. Doğal olarak uygunluk denetiminden elde edilen 
sonuçlar denetçi için finansal tabloların denetiminde de yol gösterici olacaktır. Denetçi 
örgüt bölümlerinin kurallardan uzaklaĢmasının finansal tablolara bir sorun olarak 
yansıyabileceğini ya da kurallara uygun hareket edilmesinin finansal tabloların 
doğruluğunu güçlendirecek bir yansıması olacağını düĢünerek denetimini 
planlayacaktır. Öte yandan denetçi, konmuĢ olan kuralların uygunluğunu ve etkinliğini 
de gözden geçirmeli, denetiminde bunu göz önünde tutmalı ve üst yönetime iletmelidir. 
AnlaĢılacağı gibi uygunluk denetimi, daha çok iĢletme içine yönelik olarak 
gerçekleĢtirilmekte ve üst yönetime raporlanmaktadır. Bu nedenle uygunluk denetimini 
gerçekleĢtiren denetçi daha çok iç denetçi gerekirse de bağımsız bir denetçi olabilir 
(Erdoğan, 2006: 5). 

 
5.3. Denetim Türlerinin KarĢılaĢtırılması 
 

Amaçlarına göre sıralanan denetim türleri birlikte değerlendirilecek olursa, her 
bir denetim türünde ortak nokta sunulan mevcut durum ile önceden saptanan ölçütlerin 
karĢılaĢtırılması ve elde edilen sonuçların raporlanması olarak belirlenmektedir. Bu 
yaklaĢım denetimin genel tanımına uygun bir yaklaĢımdır. Burada dikkat edilmesi 
gereken husus, takip edilen sürecin her bir denetim türünde aynı olmasına karĢılık, elde 
edilen bilgilerin ve ulaĢılan sonuçların raporlandığı kiĢilerin farklılık göstermesidir. Bu 
açıdan denetim türlerini birbirinden ayıran temel özellik, denetim raporunun farklı 
kiĢilere sunulması ve raporlar hazırlanmasında farklı amaçların ve farklı ölçütlerin 
dikkate alınmasıdır. Denetim türleri karĢılaĢtırıldığında, finansal tablolar denetiminde 
iĢletmenin mevcut durumu ile ilgili üçüncü kiĢilere sunulan bilgilerin doğruluğunun 
incelendiği, uygunluk denetiminde yerine getirilen faaliyetlerin belirlenen kanun ve 
yönetmeliklere uygunluğun gözden geçirildiği ve faaliyet denetiminde ise tamamen 
iĢletme içindeki faaliyetlerin belirlenen amaçlara uygunluğunun denetlendiği 
görülmektedir (Sağlar, 2003: 14). 
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ġekil 5.2. Denetim Türleri KarĢılaĢtırması (Güredin, 2008: 18) 
 
5.4. Denetçinin Statüsüne Göre Denetim Türleri 
 

Denetçinin statüsüne göre denetim; iç denetim, kamu denetimi ve bağımsız 
denetim olarak üçe ayrılır. 

 
5.4.1. Ġç Denetim 
 

Ġç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliĢtirmek ve onlara değer katmak 
amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danıĢmanlık faaliyeti olup, kurumun 
risk yönetim, kontrol ve yönetiĢim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve 
geliĢtirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaĢım getirerek kurumun 
amaçlarına ulaĢmada yardımcı olur (Duman, 2008: 15). 

Ġç denetim (internal auditing), örgüte hizmet etmek amacıyla örgütün 
faaliyetlerini incelemek ve değerlemek için örgüt içinde kurulmuĢ bağımsız bir 
değerleme fonksiyonudur. Ġç denetimin kapsamına hem finansal nitelikteki iĢlemler 
hem de finansal nitelikte olmayan iĢlemler girmektedir. BaĢka bir deyiĢle iç denetim 
çalıĢmaları finansal denetimi, uygunluk denetimini ve faaliyet denetimini 
kapsamaktadır. Ġç denetimin finansal denetim yönü, mali tabloların doğruluğunun 
araĢtırılmasından çok, mali tablolara temel oluĢturan muhasebe bilgilerinin doğruluk ve 
güvenirliliğini araĢtırmak ve bu bilgileri elde etmek için kullanılan kayıt ortamını ve 
raporlama sistemini gözden geçirmektir. Ayrıca, hata ve yolsuzlukları bulmak ve 
önlemek, kayıtlarda var olan varlıkların iĢletmede mevcut olup olmadığını belirlemek 
finansal denetimin kapsamına girer. Ġç denetim, örgüt faaliyetlerinin, yönetim 
politikalarına, planlarına, programlara ve yasalara uygunluğunu ölçerek, iç kontrol 
sisteminin kurulduğu gibi iĢleyip iĢlemediğini değerler. BaĢka bir deyiĢle iç denetim, 
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ilgili yönetim 
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örgütün iç kontrol sisteminin etkinliğini değerlediği için aynı zamanda kendisi bir iç 
kontrol aracıdır. Ġç kontrol sisteminin etkinliğinin gözden geçirilmesi çalıĢmaları, iç 
denetimin uygunluk denetimi yönünü oluĢturur. Ġç denetim, aynı zamanda örgütün 
kaynaklarının ekonomik (tutumlu) ve verimli kullanılıp kullanılmadığını değerler. Ġç 
denetçi verimliliği ölçmek için örgüt yönetimi tarafından verimlilik standartlarının 
belirlenip belirlenmediğini araĢtırır. Ġç denetçi; belirlenen standartların örgüt personeli 
tarafından anlaĢılıp anlaĢılmadığını, standartlardan sapmaların belirlenip, analiz edilip 
düzeltici önlemleri almakla sorumlu yöneticilere analiz sonuçlarının iletilip 
iletilmediğini ve düzeltici önlemlerin alınıp alınmadığını araĢtırır. Ġç denetçi, iç kontrol 
sisteminin yeterliliğini gözden geçirerek, örgütün amaçlarına ve hedeflerine ekonomik 
ve verimli bir Ģekilde ulaĢıp ulaĢamayacağı konusunda iç kontrol sisteminin yeterli 
güveni verip vermediğini belirler. Ġç denetim çalıĢmalarının bu yönü faaliyet denetimini 
oluĢturur (Kepekçi, 2004: 4). 

 
5.4.2. Kamu Denetimi 
 

Kamu adına devletin ülke içinde tüm ekonomik ve sosyal faaliyetleri denetleme 
yetkisi bulunmaktadır. Kamu denetimi, kamu adına denetim yetkisini kullanan 
birimlerin kamu kuruluĢlarında ve özel sektörde yaptığı denetimleri kapsar. Vergi bir 
kamu denetimidir. Kamu denetiminin temel amacı toplumun huzur ve güvenini 
sağlamak, vatandaĢların devlete olan güvenini pekiĢtirmektir. Kamu denetimi kamu 
adına toplanan gelirleri ve yapılan harcamaları denetleyeceği gibi, iki özel kiĢi ya da 
kurum arasındaki uyumsuzluğun çözümünde konu alabilir. Devlet kamu adına 
denetimini hesap uzmanları, mali müfettiĢleri, gelirler kontrolleri, vergi denetmenleri, 
defterdarlar, vergi dairesi müdürleri, gelir müdürü aracılığıyla denetleyebilir. Diğer bazı 
kamu denetim birimleri de Ģu Ģekilde sıralanabilir (Güçlü, 2008: 6): 

 Devlet Denetleme Kurumu denetimleri, 
 SayıĢtay denetçileri tarafından yapılan denetim, 
 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müfettiĢlerinin kooperatifleri üzerinde yaptıkları 

denetim  
 Mülkiye müfettiĢlerinin denetimi, 
 BaĢbakanlık TeftiĢ Kurulu denetimleri, 
 Çevre Bakanlığı müfettiĢleri, 
 Gümrük müfettiĢlerinin gümrük denetimleri, 
 SPK denetimleri, 
 Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı müfettiĢlerinin denetimi, 
 Yüksek Denetleme Kurulu denetimleri, 
 Kültür Bakanlığı müfettiĢlerinin denetimleri, 
 Orman Bakanlığı’ na bağlı denetim elemanlarının orman sorunlarıyla ilgili 

denetimleri, 
 Adalet müfettiĢlerinin denetimleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettiĢlerinin 

yaptığı vakıf denetimleri, 
 Tarım ve Köy ĠĢleri Bakanlığı müfettiĢlerinin denetimi, 
 SSK müfettiĢleri, iĢ müfettiĢleri, bankalar yeminli murakıpları, hazine 

kontrolleri, SPK denetçileri, belediye müfettiĢleri, PTT vb. kurum müfettiĢleri kamu 
adına denetim yetkisini kullanmaktadırlar. 

 
5.4.3. Bağımsız Denetim 
 

Bağımsız Denetim (independent auditing), serbest meslek sahibi olarak kendi 
adına çalıĢan veya denetim Ģirketinin ortağı olan kiĢiler tarafından iĢletmelerin mali 
tablolarının genel kabul görmüĢ muhasebe ilkelerine uygunluk derecesine belirlemek 
amacıyla yapılan denetim çalıĢmasıdır. 3568 Sayılı serbest muhasebecilik, serbest 
muhasebeci mali müĢavirlik ve yeminli mali müĢavirlik kanununun 2. maddesinde, 
gerçek ve tüzel kiĢilere ait teĢebbüs ve iĢletmelerin mali tablolarının denetimini yapma 
yetkisi, serbest muhasebeci mali müĢavirlere ve yeminli mali müĢavirlere verilmiĢtir. 
Ayrıca bu kanunun 12. maddesi, yeminli mali müĢavirlere, gerçek ve tüzel kiĢilerin 
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veya bunların teĢebbüs ve iĢletmelerinin mali tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat 
hükümlerine, muhasebe ilkeleriyle standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim 
standartlarına göre incelendiğini tasdik etme yetkisi verilmiĢtir (Akbıyık, 2005: 49).  

 
Tablo 5.5. Ġç Denetim ve Bağımsız Denetimin KarĢılaĢtırılması (Güler, 2006: 

36, aktaran, Tüm, 2010: 24) 
NĠTELĠKLER ĠÇ DENETĠM BAĞIMSIZ DENETĠM 

Odaklanan 

Hususlar 

Finansal, operasyonel, sigorta, danıĢmanlık, 

yönetim ve bilgisayar ile ilgili faaliyetlere 

odaklanır, buralarda hile ve usulsüzlük olup 

olmadığı araĢtırılır. 

Öncelikle finansal tabloların 

tasdiki ile ilgilenirler. 

Yönetim Her konuda yönetsel raporlar hazırlanır. 
Yönetime öncelikle finansal 

konularda rapor hazırlanır. 

Denetim Kurulu 

Denetim Kuruluna iĢlevsel raporlar sunar. 

ĠĢletme riskleri, finansal raporlar, iç kontrol 

sistemi ve yasalara, düzenlemelere ve 

politikalara uyum düzeyi konularında görüĢ 

bildirir. 

Finansal raporların doğruluğu ve 

güvenilirliği konusunda denetim 

kuruluna tasdik eder. Muhasebe 

konularında ve iĢletmeye etkileri 

üzerine görüĢ bildirir. 

Standartlar 
IIA’ nın iç denetim meslek Uygulamalarına 

yönelik standartları takip eder. 

AICPA’ nın Denetim standartları 

uygulanır. 

YaklaĢım 
Verilen görevin en iyi Ģekilde yapılmasını 

sağlayacak yaklaĢımlar geliĢtirir. 

Genellikle önceki denetime 

dayanan sabit yaklaĢım izlenir. 

Sınırlamalar 

Organizasyondan bağımsızlık yerine 

organizasyon içinde bağımsızlık ve tarafsızlık 

esastır. 

ĠĢletmeden bağımsızdır. 

Sonuç 
Problemleri tanımlar, öneri sunar ve 

sorunların çözülmesine yardımcı olur. 

Yasal gereklilikleri yerine getirir 

ve finansal açıdan doğruluğu 

sağlamak için zorunlu 

düzeltmeleri önerir. 

Kontrol 
Finansal ve operasyonel uygunluk 

kontrollerini değerlendirilir. 

Ġç kontrol sistemini ve bu 

kaynaktan gelen bilgilerin 

güvenilirliğini değerlendirir. 

Risk 

ĠĢletmenin taĢıdığı riskleri tanımlar, bunların 

iĢletme üzerindeki etkilerini ve gerçekleĢme 

olasılıklarını hesaplar. Söz konusu risk 

değerlendirmesi sonucunda uygun önerilirde 

bulunur. 

Finansal tablolardaki kilit 

iĢlemleri tespit eder ve bunları 

açığa çıkarır. 

Hile ve 

Usulsüzlük 

Denetim planlarında hile ve usulsüzlüklerin 

belirlenmesi yer alır. 

Hile usulsüzlük için herhangi bir 

araĢtırma yapılmaz. 

Tavsiyeler 
Denetim raporlarında yer alan önerilerin 

gerçekleĢmesi için yönetimle iletiĢim kurar.  

Önerilen erçekleĢmesi için 

kontrolörlerle iletiĢim kurar. 

Ġzleme 
Problem çözümlerinin yeterliliği konusunda 

yönetimi temin etmek için izler. 

Ġzlemeyi öncelikle finansal 

konularla sınırlı tutar. 
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6. BAĞIMSIZ DENETĠM ĠLE ĠLGĠLĠ GENEL BĠLGĠLER 
 

Tasarı’ da bağımsız denetimin tanımı yapılmamıĢtır. Seri: X. No: 22 sayılı 
tebliğe göre ise bağımsız denetim “iĢletmelerin kamuya açıklanacak ve Kurulca 
istenecek yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, finansal raporlama 
standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve 
uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla bağımsız denetim 
standartlarında ön görülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak 
defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora 
bağlanmasıdır. BBDY uyarınca, bağımsız denetim, “…bankaların hesap ve kayıt 
düzeniyle finansal tablolarının doğruluğunun, güvenirliğinin, bankacılık 
düzenlemelerine uygunluk derecesinin araĢtırılması ve sonuçlarının ilgili taraflara 
bildirilmesi amacıyla kanıt toplanması ve bu kanıtların değerlendirilmesi sonucunda 
görüĢ oluĢturulması ve rapora bağlanması aĢamalarından oluĢan süreçtir” (Köksal, 
2009: 13). Öğretide bir tanıma göre bağımsız denetim, iĢletmelerin finansal tablolarının 
genel kabul görmüĢ muhasebe ilkelerine uygunluk derecesini belirlemek amacıyla, 
kendi adına çalıĢan veya bir denetim ortaklığının ortağı olan kiĢiler tarafından yapılan 
denetim çalıĢmasıdır (Kepekçi, 2004: 8). BaĢka bir tanıma göre ise “bağımsız denetim 
iĢletmelerin muhasebeye yansımıĢ ekonomik olaylarının önceden genel kabul görmüĢ 
denetim ölçütleriyle karĢılaĢtırılması, uygunluk derecelerinin saptanması, denetim 
sonuçlarının özetlenmesidir (Özel, 1996: 43). Bağımsız denetim, hem iĢletme içine ve 
hem de iĢletme dıĢına katma değer yaratan bir kurumdur. Bağımsız denetim, bir yandan 
finansal raporlamanın kalite ve güvenilirliğini yükseltirken, diğer yandan iĢletme 
yönetici ve personeline denetim sürecinde geliĢtirdiği yapıcı gözlemlerine aktarmakta 
ve toplam olarak bakıldığında ekonominin ve sermaye piyasalarının etkinliğine katkıda 
bulunmaktadır (Porter vd., 2003: 11, aktaran, Kandemir, 2010: 121). 

Yeni Türk Ticaret Kanunu’ na göre bağımsız denetimin tanımı; bir iĢletmenin 
mali tablo ve diğer finansal bilgilerinin önceden belirlenmiĢ kriterlere uygunluğu ve 
doğruluğunun makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtları 
ile gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak değerlendirilmesi ve 
sonuçlarının bir rapora bağlanmasıdır (Deloitte, 2010: 3). 
 
6.1. Türkiye’ de Bağımsız Denetim Mesleği 
 

Ülkemizde muhasebe teorisi ve uygulamasında Cumhuriyetin ilk yıllarında 
Alman muhasebe teorisi etkili olmuĢtur. 1940 Yılında kazanç vergisinin çıkması, 1950 
yılında Gelir Vergisi Kanunlarının uygulamaya konulması muhasebe uygulamalarının 
geliĢimini hızlandırmıĢtır. Bağımsız muhasebe denetçiliği mesleğiyle ilgili olarak ilk 
düzenleme Maliye Bakanlığı tarafından 1947 yılında Vergi Usul Kanun’ u tasarısında 
“Mali MüĢavirler ve Mükellef Yardımcıları” baĢlığıyla yapılmıĢ, 1949 yılında bu kanun 
tasarısının görüĢülmesi sırasında tasarıdan çıkarılmıĢtır. 1963 Yılında Maliye Bakanlığı 
“Serbest Mali MüĢavirlik Kanun” tasarısını hazırlamıĢ, Serbest Mali MüĢavir ve 
Yeminli Mali MüĢavir ayrımı ilk defa bu tasarıda yapılmıĢtır. Bu tasarıdaki ilkeler 
korunarak 1966 yılında hazırlanan “Serbest Mali MüĢavirlik Kanun Tasarısı” da 
yasalaĢmamıĢtır. 1957 Yılında ilk kez Türkiye Muhasebe Kongresi toplanmıĢ, mesleğin 
düzenlenmesi kanunu ile ilgili yasa tasarıları tartıĢılmıĢtır. 13 Haziran 1989 tarihinde 
yürürlüğe giren 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali 
MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik Kanun’ u ile meslek yasal bir statüye 
kavuĢmuĢtur (Yılmaz, 2004: 20-22).  

3568 Sayılı yasanın amacı; “iĢletmelerde faaliyetlerin ve iĢlemlerin sağlıklı ve 
güvenilir bir Ģekilde iĢleyiĢini sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde 
denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmi mercilerin 
istifadesine tarafsız bir Ģekilde sunmak ve yüksek mesleki standartları gerçekleĢtirmek” 
olarak açıklamıĢtır. Yasanın birinci bölümünde meslekli ilgili genel hükümler; meslek 
mensubu olabilmenin Ģartları, tasdik yetki ve sorumluluklar, ikinci ve üçüncü 
bölümlerde; oda ve birlik yapısı ile ilgili hükümler, dördüncü bölümünde; oda ve birlik 
seçimleri, meslek mensuplarına yönelik meslek sırları, reklam yasağı gibi ilkeler ile 
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yasaklar ortaya koyulmuĢtur. 3568 Sayılı kanun ile serbest muhasebeci, serbest 
muhasebeci mali müĢavir ve yeminli mali müĢavir olarak tanımlanan meslek unvanları, 
5786 sayılı “serbest muhasebeci mali müĢavirlik ve yeminli mali müĢavirlik” kanunun 
26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı resmi gazetede yayımlanarak, “serbest muhasebecilik 
mesleğinin” tamamen kaldırılmasıyla birlikte, serbest muhasebeci mali müĢavir ve 
yeminli mali müĢavir olarak belirlenmiĢ, fakat mevcut serbest muhasebecilerin hakları 
korunmuĢtur. Serbest muhasebecilere ve serbest muhasebecilik stajına devam 
edenlerden baĢarılı olanlar, TURMOB tarafından en fazla altı aylık özel eğitim sonunda 
beĢ yıl içinde serbest muhasebeci mali müĢavirlik sınavına girerek, serbest muhasebeci 
mali müĢavir olabileceklerdir. Mesleki uyum eğitiminin konuları ve ücreti ile yapılacak 
özel sınavın usul ve esasları Maliye Bakanlığı ile TURMOB tarafından müĢtereken 
belirlenir. Bu sınava katılamayanlar veya kazanamayanlar “serbest muhasebeci” olarak 
çalıĢmaya devam edeceklerdir. Meslek mensubu olabilmek için aranan koĢullarda da 
değiĢiklikler yapılmıĢtır. Serbest muhasebeci mali müĢavir olabilmek için, yapılması 
gerekli olan staj süresi iki yıldan üç yıla çıkartılmıĢtır. Serbest muhasebeci mali müĢavir 
ve yeminli mali müĢavirlerin stajdan sayılacak hizmet sürelerinde de değiĢiklik 
yapılmıĢtır. Stajdan sayılan hizmet süreleri 5786 sayılı yasa ile geniĢletilerek 3568 sayılı 
yasanın altıncı maddesinde ayrıntısıyla sayılmıĢtır. Mesleğin konuları ise aĢağıdaki gibi 
özetlenebilir (Yereli ve Özdoğan, 2009: 28-30): 

 ĠĢletmelerin genel kabul görmüĢ muhasebe ilkeleri ve ilgili mevzuat hükümleri 
gereğince defterlerini tutmak, bilanço ve kâr/zarar gibi mali tabloları ile vergi 
beyannamelerini düzenlemek (SMMM), 

 ĠĢletmelerin muhasebe sistemlerini kurmak, geliĢtirmek; iĢletmecilik, 
muhasebe, finansa, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili iĢlerini düzenlemek 
veya bu konularda müĢavirlik yapmak (SMMM ve YMM), 

 ĠĢletmelerin defter ve belgelerine dayanılarak inceleme, tahlil ve denetim 
yapmak; mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüĢ vermek, rapor ve 
benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkiĢilik değerleme, derecelendirme ve benzeri 
iĢleri yapmak (SMMM ve YMM), 

 ĠĢletmelerin mali tablolarını ve beyannamelerini mevzuat hükümleri, muhasebe 
ilke ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre 
incelenmesini tasdik eder (YMM). 

 
6.2. Bağımsız Denetim Mesleğinin Amacı 

 
Bağımsız denetimin iki amacı vardır. Bunlardan ilki, kabul edilme nedenlerinin 

sağlanması; ikincisi ise, iĢlevsel amacıdır. Bağımsız denetim; TTK’ nın anonim 
ortaklığın denetimine iliĢkin hükümlerinin yetersiz kalması, kamunun aydınlatılması, 
piyasaların güven, açıklık ve kararlılık içinde çalıĢmasının sağlanması, tasarruf 
sahiplerinin hak ve yararlarının korunması ve güvenlerinin pekiĢtirilmesi gibi nedenlerle 
kabul edilmiĢtir. Bağımsız denetimin kabul edilme nedenleri, aynı zamanda bağımsız 
denetimin amacını da oluĢturur. Diğer bir deyiĢle bağımsız denetim ile denetime tabi 
ortaklıklara ait bilgi ve belgelerin doğruyu yansıtıp yansıtmadığının belirlenmesi ve 
sonuçlarının açıklanması suretiyle kamunun aydınlatılması; böylece bu bilgilerden 
yararlanacak kiĢilerin hak ve yararlarının korunması ve nihayet, güven duyulan açık ve 
kararlı piyasaların oluĢturulması amaçlanmıĢtır. Bağımsız denetimin iĢlevsel amacı ise 
bağımsız denetimin tanımından çıkarılabilir. Buna göre, finansal tabloların finansal 
raporlama/muhasebe standartları doğrultusunda bağımsız denetime tabi ortaklıkların 
finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını tüm yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir 
biçimde gösterip göstermediği konusunda bağımsız denetçinin görüĢ bildirmesini 
sağlamaktır. Bağımsız denetimin amacı finansal tabloların uygunluğu ve doğruluğunu 
tespit etmektir. Bu bakımdan denetçinin görüĢü, finansal tabloların güvenirliliğini artırır 
(Köksal, 2009: 19-20). 

Yeni Türk Ticaret Kanunu’ na göre bağımsız denetimin amacı; finansal 
tabloların, raporlama standartları doğrultusunda iĢletmenin mali durumunu ve faaliyet 
sonuçlarını tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde gösterip 
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göstermediği konusunda bağımsız denetçinin görüĢ bildirmesini sağlamaktır (Deloitte, 
2010: 3). 
 
6.3. Bağımsız Denetimin Yararları 
 

Bağımsız denetim toplumdaki çeĢitli sosyal gruplara çeĢitli yarar sağlamakta 
ekonomik yaĢamı düzenlemektedir. Bağımsız denetimin uygulama hayatına sağladığı 
yararlar aĢağıda belirtilmiĢtir (Holmes and Burns, 1979: 5-6): 

Denetlenen İşletmeye Sağlanan Yararlar; 
 Bağımsız denetim finansal tabloların güvenirliliğini artırır, 
 ĠĢletme yönetimi ve iĢletmede çalıĢanların sahtekârlık yapma eğilimlerinin 

kısılmasına yardımcı olur, 
 DenetlenmiĢ finansal tablolar resmi kurumlara sunulan finansal rapor ve vergi 

beyannamelerine temel oluĢturduklarından, bu bildirimlerin güvenirliliği artırılmıĢ ve 
böylece devlet tarafından yapılabilecek bir vergi denetiminin yapılma olasılığı azalmıĢ 
olur, 

 DenetlenmiĢ finansal tablolar kredi olanaklarının geniĢletilmesini sağlar, 
 Bağımsız denetim denetlenen iĢletmenin muhasebe kayıtlarındaki maddi 

hataları ortaya çıkarır ve bu sayede gelirlerin ve giderlerin doğru olarak 
gösterilebilmesine yardımcı olur, 

 Bağımsız denetim holding kuruluĢlarda iĢletme politika ve yordamlarını tüm 
topluluk içinde uyulduğu konusunda bilgi ve güvence verir. 

İş Hayatının Diğer Üyelerine Sağlanan Yararlar; 
 DenetlenmiĢ tablolar kredi veren kurumlara kredi vermeyle ilgili kararlarında 

yardımcı olur, 
 DenetlenmiĢ finansal tablolar hâlihazır ve gelecekteki küçük tasarruf sahibi 

yatırımcılara yatırım kararlarında ıĢık tutar, 
 DenetlenmiĢ finansal tablolar iĢverene ve iĢçi sendikalarına ücretlerin ve sosyal 

yardımların pazarlığında nesnel bilgiler sağlayarak yardımcı olur, 
 Bir iĢyerinin satılması, alınması ya da baĢka bir iĢ yeriyle birleĢmesi hallerinde 

alıcı ve satıcı tarafları güvenilir nesnel bilgiler sağlar, 
 DenetlenmiĢ finansal tablolar iĢletmeyle ilgili taraflara, özellikle iĢletmeyle iĢ 

iliĢkisi olan müĢterilere, denetlenen iĢletmenin kârlılığı, faaliyetlerinin verimliliği ve 
finansal yapısının durumu hakkında güvenilir bilgiler sağlar. 

Kamu Kuruluşları Açısından Sağlanan Yararlar; 
 DenetlenmiĢ finansal tablolara dayanılarak hazırlanmıĢ vergi beyannamelerine 

ve mali raporlara olan güvenin artmasına yardımcı olur, 
 Kamu yararına faaliyet gösteren kuruluĢlara ait finansal tabloların bağımsız 

denetçilerce denetlenmiĢ olmaları halinde, resmi kuruluĢların bu kurumlarda 
yapacakları denetimin kapsamı daraltırlar, özel ve ayrıntılı denetim faaliyetlerine 
giriĢilmesine gerek kalmaz, 

 DenetlenmiĢ finansal tablolar borçluluk ve iflas hallerinde, vekâlet ve ortaklık 
sözleĢmelerinin düzenlenmesinde adli mercilere bağımsız ve güvenilir bilgi sağlar. 

 
6.4. Bağımsız Denetim Türleri 
 

Bağımsız denetim türleri, zorunlu bağımsız denetim türleri ve isteğe bağlı 
bağımsız denetim olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. 

 
6.4.1. Zorunlu Bağımsız Denetim Türleri 
 

Yapılması mevzuat gereği zorunlu olan bağımsız denetim faaliyetleri üç grupta 
incelenmektedir. 

Bağımsız Sürekli Denetim; Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında 
Tebliğin 2. maddesinde bağımsız denetim Ģu Ģekilde tanımlanmıĢtır; “ortaklıkların ve 
sermaye piyasası kurumlarının kamuya açıklanacak veya kurulca istenecek mali 
tabloların, genel kabul görmüĢ muhasebe kavram, ilke ve standartlarına uygunluğu ile 
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ilgili bilgilerin doğruluğunun ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığının, 
denetçiler tarafından denetim ilke ve kurallarına göre, defter kayıt ve belgeler üzerinden 
incelenmesini ve tespit edilen sonuçların rapora bağlanmasını ifade eder.” Burada 
bağımsız sürekli denetim, “her yıl yapılan ve gerekli tüm denetim tekniklerini kapsayan 
denetim” biçiminde tanımlanmıĢtır. Yapılan tanımdaki, bağımsız sürekli denetimin her 
yıl yapılan denetim olmasından anlaĢılması gereken, sadece bir veya birkaç yıl ile 
sınırlandırılmaksızın denetimin devamlılık arz ettiğidir. Devamlılık arz eden bağımsız 
sürekli denetim faaliyeti, yılsonu veya bitiminde değil, sözleĢme tarihinden bağımsız 
denetim raporu tarihine kadar olan dönem boyunca denetçinin belirleyeceği aralıklarla 
denetim tekniklerinin uygulanmasını gerekli kılmaktadır. Sürekli denetime tabi 
ortaklıklar ve kuruluĢlar aĢağıdaki gibidir (YavaĢoğlu, 2001: 24): 

 Aracı Kurumlar, 
 Menkul kıymet yatırım fonları, 
 Menkul kıymet yatırım ortaklıkları, 
 Hisse senetleri, menkul kıymet borsalarında iĢlem gören anonim ortaklıklar, 
 Hisse senetleri halka arz edilmiĢ olan ve arz edilmiĢ sayılan ortaklıklar. 
Özel Denetim; sermaye piyasası araçlarının halka arzı için SPK’ ya baĢvuru 

sırasında veya birleĢme, bölünme, devir ve tasfiye durumunda bulunan Ģirketler ile aynı 
durumdaki sermaye piyasası kurumlarınca düzenlenmiĢ mali tabloların denetlenmesidir. 
Buna göre özel denetim; sermaye piyasası araçlarının halka arzı için SPK’ ya baĢvuru 
sırasında birleĢme, bölünme, devir ve tasfiye durumunda bulunan Ģirketler ve sermaye 
piyasası kuruluĢları tarafından yaptırılan denetimi ifade etmektedir. AĢağıda belirtilen 
kuruluĢlar özel denetim yaptırmak zorundadır (Çelik, 2005: 49-50): 

 SPK düzenlemeleri çerçevesinde zorunlu veya isteğe bağlı olarak yıllık mali 
tablo, ara bilanço ve gelir tablosu düzenleyen ve SPK’ nın X/12 sayılı tebliğ uyarınca 
denetlettiren Ģirketler ile ihracını banka garantili olarak yapacak Ģirketler hariç olmak 
üzere; tahvil, finansman bonosu vb. borçlanma sebeplerinin ihracı için izin almak 
amacıyla SPK’ ya baĢvuracak anonim Ģirketlerin, 

 Hisse senetleri halka arz edilen veya halka arz edilmiĢ sayılan anonim 
Ģirketlerden bir baĢka anonim Ģirketle birleĢen veya diğer bir anonim Ģirkete devir veya 
katılmaya taraf olanlar, 

 Sermaye artırımı yoluyla hisse senetlerini ilk kez halka arz edecek Ģirketler, 
 Kurul düzenlemeleri çerçevesinde zorunlu veya isteğe bağlı olarak yıllık mali 

tablo, ara bilanço ve gelir tablosu düzenleyen ve X/12 sayılı tebliğ uyarınca 
denetlettiren Ģirketler hariç olmak üzere, mevcut payları SPK’ nın seri: I, no: 22 sayılı 
tebliğine göre hissedarları tarafından halka arz edilecek Ģirketler bağımsız özel denetim 
yaptırmak zorundadır. 

Bağımsız Sınırlı Denetim; sürekli denetim yaptıran ortaklık ve sermaye piyasası 
kurumlarından aĢağıda belirtilenlerce düzenlenmiĢ ara mali tabloların, sürekli bağımsız 
denetimi yapan bağımsız denetim kuruluĢu tarafından ağırlıklı olarak bilgi toplama ve 
analitik inceleme teknikleri kullanılarak sürekli denetim programlarına uyumlu bir 
Ģekilde denetlenmesidir. Sınırlı denetime tabi ortaklık ve kuruluĢlar Ģunlardır 
(YavaĢoğlu, 2001: 24): 

 Menkul kıymet yatırım fonları, 
 Menkul kıymet yatırım ortaklıları, 
 Hisse senetleri menkul kıymet borsalarında iĢlem gören anonim ortaklıklar. 
 

6.4.2. Ġsteğe Bağlı Bağımsız Denetim 
 

Zorunlu olarak bağımsız denetim yaptıracak Ģirket ve kuruluĢların dıĢında kalan 
iĢletmeler de istedikleri takdirde özel veya sürekli bağımsız denetim yaptırabilirler. Bu 
iĢletmelerin yaptıracakları özel veya sürekli denetimlerde de zorunlu bağımsız 
denetimde uygulanan ilke ve esaslar aynen uygulanır. Dolayısıyla bağımsız denetimin, 
isteğe bağlı olarak yapılıyor olması birtakım yükümlülüklerin uygulanmayacağı 
anlamına gelmez (Çelik, 2005: 51). 
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6.5. Bağımsız Denetimle Ġlgili Yapılan Düzenlemeler 
 

Piyasaların geliĢimi için, yatırımcıların yatırımlarını piyasaya yönlendirmeleri 
gerekir. Yatırımcıların kendilerini güvende hissetmedikleri bir piyasada, yatırımlarını 
riske atmayacakları bilinen bir gerçektir. Piyasalarda ortaya çıkabilecek sorunları 
önlemek, kamunun ve bireylerin menfaatlerini korumak için, Devlet gözetim ve 
denetim yükümlülüğünü yerine getirmeli ve gerekli düzenlemeleri yapmalıdır. Devlet, 
kamunun ihtiyaç duyduğu güveni sağlamak üzere, gerekli örgütlenmeleri 
gerçekleĢtirmek suretiyle, piyasalar üzerinde bir denetim sistemi kurmalıdır. Bu 
denetimin bir boyutu ise, piyasalarda faaliyette bulunan kiĢilerle ilgili bilgilerin gerçeği 
yansıtıp yansıtmadığını dolayısıyla ilgililerin doğru ve zamanında bilgilendirilip 
bilgilendirilmediğini denetlemek üzere kurulmuĢ bulunan bağımsız denetim sistemidir 
(Çolak, 2006: 759-761, aktaran, Köksal, 2009: 38). Son yıllarda yaĢanan muhasebe 
yolsuzlukları ve ortaya çıkan ekonomik krizler dolayısıyla zarar gören halk, finansal 
piyasalara güvensizlik duymaya baĢlamıĢtır. Muhasebe yolsuzluklarının ortaya çıkması, 
gerek ABD’ de gerekse IFAC ve AB’ de ortaklıkları denetlemekle yükümlü bağımsız 
denetçilerin de sorgulanmasını, bağımsız denetimle ilgili yeni kararlar alınmasını ve 
yeni yasalar çıkarılmasını gerektirmiĢtir. Bağımsız denetime iliĢkin bu geliĢmeler 
ülkemizde de yansımasını bulmuĢ, düzenleyici kurum ve kuruluĢlar tarafından 
yayımlanan yönetmelik ve tebliğler ile, bağımsız denetimin IFAC tarafından 
yayımlanmıĢ olan UDS’ ye (ISA’ ya) uygun olarak yürütüleceği kabul edilmiĢtir. Yine, 
AB’ ye uyum yasaları çerçevesinde hazırlanan TTK Tasarısı da, anonim ortaklıkların 
finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporlarının UDS’ ye uygun olarak BDK’ lar 
tarafından denetleneceği düzenlemesini getirmiĢtir (Köksal, 2009: 38-39). 

 
6.6. Bağımsız Denetimi Sınırlayıcı Etkenler 
 

Genel kabul görmüĢ denetim standartlarına uygun olarak yapılan mali tabloların 
denetimine, birçok sınırlayıcı etkenin önemli etkisi olmaktadır. Bu sınırlayıcı 
etkenlerden birincisi, denetçinin oldukça kısıtlı ekonomik koĢullar altında çalıĢmasıdır. 
Denetim, uygun bir zaman boyutu içinde uygun bir maliyetle yapıldığı takdirde yararlı 
olur. Maliyet sınırlaması muhasebe kayıtlarının ve destekleyici kanıtların test 
edilmesinde ortaya çıkar. Denetçinin mali tablolara iliĢkin raporu, yaklaĢık bilanço 
tarihinden üç ay sonra yayınlanır. Zaman sınırlaması, bilanço tarihinden sonra meydana 
gelen ve mali tabloları etkileyebilen olaylara iliĢkin elde edilecek kanıt sayısını 
etkileyebilir. Bundan baĢka, bilanço tarihinden mevcut belirsizliklerin çözümünü 
beklemek için oldukça kısa bir süre vardır. Diğer önemli sınırlama, mali tabloların 
düzenlendiği muhasebe sistemindedir. Genel kabul görmüĢ muhasebe ilkeleri 
çerçevesinde farklı ilke ve yöntemlerin uygulanması mümkündür. Tahminlere göre 
kayıt yapma iĢlemi muhasebe sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Belirsizliklere iliĢkin 
kayıtlar yapılsa da hiç kimse belirsizliklerin sonucunu önceden göremez. Bu 
sınırlamalara rağmen, bağımsız denetim mali tabloların güvenilirliğini artırır (Kepekçi, 
2004: 15-16). 

 
6.7. Bağımsız Denetçi Kavramı 
 

Bağımsız denetçiler, müĢterilerine profesyonel denetim hizmeti sunan ve tek 
baĢına çalıĢan uzman kiĢiler ile bir denetim iĢletmesinde görevli kiĢilerdir. Bağımsız 
denetçiler eğitimleri, deneyimleri ve bağımsız olma nitelikleri ile çeĢitli denetim 
iĢlevlerini en iyi Ģekilde sürdürebilecek yetenekteki kiĢilerdir. Bağımsız denetçiler 
çeĢitli kuruluĢlara hizmet verir. Bağımsız denetçilerin müĢterileri arasında kâr amaçlı 
iĢletmeler, kâr amaçsız iĢletmeler, resmi kuruluĢlar ve kiĢiler bulunmaktadır (Güredin, 
2000: 9). 

Bağımsız denetçiler, tebliğ’ in 6. maddesinde unvanlarına göre sorumlu ortak 
baĢ denetçi, baĢ denetçi, kıdem denetçi, denetçi, denetçi yardımcısı ve stajyer denetçi 
yardımcısı olarak altı gruba ayrılmıĢtır. Tebliğ’ in 6, 17 ve 27. madde hükümlerinin 
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birlikte ele alınmasından aĢağıda belirtilen tanımlamalara ulaĢılmaktadır (YavaĢoğlu, 
2001: 31-32): 

Sorumlu Ortak Başdenetçi; bağımsız denetim kuruluĢunda pay sahibi olup 
baĢdenetçi unvanını haiz ve denetim çalıĢmasını kuruluĢ adına kendi kiĢisel 
sorumluluğu ile yürüten ve kuruluĢ adına bağımsız denetim raporlarını imzalamaya 
yetkili gerçek kiĢidir. Sorumlu ortak baĢdenetçi, bağımsız denetim programının 
uygulamasından ve bağımsız denetim çalıĢmalarının yeterli ve etkin bir Ģekilde gözetim 
ve koordinasyonundan sorumludur. Bu sorumluluk, denetçilerin faaliyet hakkında 
bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesini, bu kiĢilerin görev ve sorumluluklarının açıkça 
belirlenmesini, yürütülen faaliyetin süreç içinde sık sık gözden geçirilmesini, 
çalıĢmalarla ilgili olarak ortaya çıkan problemlerin çözümlenmesini ve faaliyetin 
çalıĢma kâğıtlarından izlenebilmesi için kayıt düzeninin sağlanmasını kapsar. 

Başdenetçi; denetçi yardımcılığında geçen süreler de dâhil olmak üzere en az 
fiilen on yıl mesleki deneyimi bulunan denetçilerdir.  

Kıdemli Denetçi; denetçi yardımcılığında geçen sürelerde dâhil olmak üzere en 
az fiilen altı yıl mesleki deneyim bulunan denetçilerdir. Denetim faaliyetlerinin 
planlanması, yürütülmesi, çalıĢma kâğıtlarının incelenmesi, gereken revizyonların 
yapılması ve müĢteri yetkilileri ile görüĢülmesi gibi konularda denetçilerin 
sorumluluklarını paylaĢır, önemli durumlarda son kararı vermesi için sorumlu ortak 
baĢdenetçiye baĢvurur. 

Denetçi; denetçi yardımcılığında geçen süreler dâhil olmak üzere en az fiilen üç 
yıl mesleki deneyimi bulunan denetçileridir. Denetim programının hazırlanması gibi 
iĢin ayrıntılı çalıĢmalarından sorumludur. Denetçi, denetçi yardımcılarını iĢe tahsis 
etmek, onların çalıĢmalarına nezaret etmek ve hazırladıkları çalıĢma kâğıtlarını 
incelemek, iĢin daha karmaĢık ve zor bölümlerini bizzat yürütmek, çalıĢma programında 
gereken değiĢiklikleri yapmak ve çalıĢmaları süresince müĢteriyle olan görüĢmeleri 
yönetmek gibi konularda yetkili ve yükümlüdür.  

Denetçi Yardımcısı ve Stajyer Denetçi Yardımcısı; bu grupta yer alan denetçiler 
için tebliğde herhangi bir tanımlama yapılmıĢ olmakla beraber yukarıdaki tanımlardan 
anlaĢılmaktadır ki, bu grupta yer alan denetçiler, üç yıldan daha az mesleki deneyime 
sahip olup denetçi nezaretinde denetim faaliyetlerine katılmaktadırlar. Tebliğin 9. 
maddesi dikkate alındığında, stajyer denetçi yardımcıları, mesleki deneyim süresi iki 
yıldan az olup bağımsız denetim kuruluĢu tarafından eğitime tabi tutulan denetçiler 
olarak tanımlanabilir. Denetçi yardımcıları ise en az iki yıllık deneyimi bulunan veya en 
az iki yıl olarak ön görülen staj dönemini tamamlamıĢ olan denetçilerdir. 
 
6.7.1. Bağımsız Denetçilerin Sorumlulukları 
 

Bağımsız denetçinin, mali tabloların denetiminde üstlendikleri görevin getirdiği 
sorumluluğun içeriği aĢağıda irdelenmiĢtir (Bozkurt, 2006: 32-33): 

 Mali tabloların denetiminde, bağımsız denetçilerden beklenen, iĢletmenin mali 
tablolarında yer alan bilgilerin temelde genel kabul görmüĢ muhasebe ilkelerine 
uygunluk derecesi hakkında bir görüĢ belirtmektir. Bu açıdan bakıldığında, iĢletmelerde 
olabilecek hata ve hilelerin önlenmesi, mali tabloların doğru ve dürüst bir biçimde 
düzenlenmesi yönetimin sorumluluğundadır. 

 Bağımsız denetçilerden denetlenen dönemde oluĢan tüm muhasebe 
hareketlerini % 100 incelemeleri beklenemez. Denetçi, kendisinin belirleyeceği bir 
sayıda ve önemlilikte belge ve kayıtları inceleyerek genel bir görüĢe ulaĢır. 

 Denetçinin iĢletme politikaları ve bunların değerlendirilmesi ile ilgili bir 
sorumluluğu yoktur. ĠĢletmenin sonradan içine düĢebileceği olumsuz durumlar denetçiyi 
bağlamaz. 

 Denetim raporunda varılan sonuç, denetçinin görüĢünü yansıtır. Bu ise hiçbir 
zaman mali tabloları kullananlar tarafından % 100 güvenilirlik anlamında algılanamaz. 
Denetçinin her zaman yanılma ve yanıltılma olasılığı vardır. 

 Sonuç olarak denetçi, bir denetim çalıĢmasında yapması gerekenleri yapmakla 
sorumludur. Buna karĢın ortaya çıkan aksaklıklardan ve iĢletme ilgililerinin 
karĢılaĢacakları zararlardan iĢletme yönetimi sorumludur.  
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6.8. Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Bağımsız Denetim Kapsamı 
 

Yeni Türk Ticaret Kanunu (YTTK), 13 Ocak 2011 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından kabul edildi. Yeni TTK, ticari iĢletmelere önemli 
zorunluluklar getirmektedir. Kanun hükümlerinin büyük bölümü 1 Temmuz 2012 
tarihinde, muhasebe standartlarına iliĢkin hükümleri 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe 
girecektir (Ölekli ve Güler, 2011: 20). 

Yeni TTK, tüm iĢletmelerin muhasebe ve finansal raporlama konularında TMSK 
tarafından yayınlanan UFRS’ lere uyumlu TFRS’ lere uyma zorunluluğunu 
getirmektedir. Artık anonim Ģirketin ve Ģirketler topluluğunun finansal tabloları denetçi 
tarafından, uluslar arası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına 
göre denetlenecektir. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal 
bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp 
yansıtmadığı da denetim kapsamı içinde yeralmaktadır. Yapılacak olan denetim, Ģirketin 
varlığını ve geleceğini tehdit eden tehlikeleri teĢhis sistemlerinin Ģirkette bulunup 
bulunmadıklarını ve gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını da (risk denetimi) 
kapsayacaktır. Denetçinin denetiminden geçmemiĢ finansal tablolar ile yönetim 
kurulunun yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiĢ olarak sayılacaktır, yani bu finansal 
tablolar üzerinden kar dağıtımı yapılamayacaktır. Tüm sanayileĢmiĢ ülkelerle birlikte 
aynı finansal raporlama standartlarını uygulamak ve aynı yorum kurallarına bağlı olmak 
Türk iĢletmelerine uluslararası ve yabancı piyasalarda rekabet gücü sağlayacak ve Türk 
piyasasına uluslararası nitelik kazandıracaktır (Deloitte, 2010: 7). 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca, bağımsız 
denetim yapmak üzere yetkilendirilen sermaye Ģirketleri, bağımsız denetim 
kuruluĢudur. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca, bağımsız 
denetim yapmak üzere yetkilendirilen Yeminli Mali MüĢavirler veya Serbest 
Muhasebeci Mali MüĢavirler bağımsız denetçi olarak görev yapabileceklerdir. Eski 
TTK’ ya göre seçilmiĢ olan murakıpların görevleri, yeni TTK uyarınca bağımsız 
denetçinin veya bağımsız denetim kuruluĢunun Ģirket genel kurulunca seçilmesiyle 
birlikte sona erecektir. Bağımsız denetçinin de en geç 1 Mart 2013 tarihine kadar 
seçilmesi zorunludur. Yeni TTK’ ya göre, bağımsız denetçinin her faaliyet dönemi için 
ve her faaliyet döneminin dördüncü ayına kadar seçilmesi Ģarttır. Seçimden sonra, 
yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi bağımsız denetçiye verdiğini 
ticaret siciline tescil ettirecek ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde 
ilân edecektir. Bağımsız denetçiler veya bağımsız denetim kuruluĢu ve bunun 
ortaklarından biri ve bunların ortaklarının yanında çalıĢan veya anılan kiĢilerin mesleği 
birlikte yaptıkları kiĢi veya kiĢiler; denetlenecek Ģirkette pay sahibiyse; denetlenecek 
Ģirketin yöneticisi veya çalıĢanıysa veya denetçi olarak atanmasından önceki üç yıl 
içinde bu sıfatı taĢımıĢsa; denetlenecek Ģirketle bağlantısı bulunan bir tüzel kiĢinin, bir 
ticaret Ģirketinin veya bir ticarî iĢletmenin kanunî temsilcisi veya temsilcisi, yönetim 
kurulu üyesi, yöneticisi veya sahibiyse ya da bunlarda yüzde yirmiden fazla paya 
sahipse yahut denetlenecek Ģirketin yönetim kurulu üyesinin veya bir yöneticisinin alt 
veya üst soyundan biri, eĢi veya üçüncü derece dâhil, üçüncü dereceye kadar kan veya 
kayın hısımı ise; denetlenecek Ģirketle bağlantı hâlinde bulunan veya böyle bir Ģirkette 
yüzde yirmiden fazla paya sahip olan bir iĢletmede çalıĢıyorsa veya denetçisi olacağı 
Ģirkette yüzde yirmiden fazla paya sahip bir gerçek kiĢinin yanında herhangi bir Ģekilde 
hizmet veriyorsa; denetlenecek Ģirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal 
tablolarının düzenlenmesinde denetleme dıĢında faaliyette veya katkıda bulunmuĢsa 
Ģirket genel kurulunca bağımsız denetçi olarak seçilemeyeceklerdir 
(www.gumruk.gov.tr). 
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7. KAYIT DIġI EKONOMĠ TANIMI VE KAPSAMI 
 

Kayıt dıĢı ekonomiyle ilgili ilk düzenlemeler Fransa’ da ilki 1936’ da sonraki 
1940 yılında olmak üzere kayıt dıĢı istihdam konusunda yapılmıĢ olmakla beraber, bu 
konuya asıl ilgi ikinci dünya savaĢı sonrasında baĢlamıĢ ve bu konuda ilk çalıĢma 1958 
yılında Çağan tarafından ABD’ de kayıt dıĢı ekonominin hacmini ölçmeye yönelik 
geliĢtirdiği yöntem ve bunun uygulamasıyla ilgili olmuĢtur. Bunlar kayıt dıĢı ekonomiye 
geliĢmiĢ ülkelerin ilgisinin çok eski tarihlere dayandığını göstermektedir. Konunun hala 
güncel olmasının sebebi ise genellikle bir sorun olarak görülen olgunun ortadan 
kaldırılamamıĢ olmasıdır (Acar ve Aydın, 2011: 49). 

Kayıt dıĢı ekonomi, mal ve hizmet üretimine konu olmasına karĢılık ekonominin 
geleneksel ölçüm yöntemleriyle bütünüyle tespit edilemediğinden milli muhasebe 
kayıtlarında yer almayan ve GSMH büyüklüklerine yansımayan alanları kapsamaktadır. 
Kayıt dıĢı ekonomiler aile ihtiyaçları için yapıldığında yasal olmasına ve bir bölümünün 
milli gelir hesaplarınca kapsanmasına karĢılık, büyük kısmı yasal olmayan faaliyetler 
Ģeklinde olmakta ve bu değerler milli gelir muhasebe yöntemlerince tespit edilemediği 
gibi baĢta vergilendirme olmak üzere kamunun herhangi bir tasarrufuna da konu 
olmamaktadır. Kayıt dıĢı ekonominin en önemli iki nedeni kamunun getirdiği sıkı 
sınırlamalar ve vergi oranlarındaki yüksekliktir. Ayrıca, çalıĢanlara yönelik olarak 
iĢverenlerin sosyal güvenlik yükümlülükleri de bu kesimin büyümesinde etkili 
olmaktadır (Temel vd., 1994: 1-2). 

Literatürde tartıĢılmakla beraber kayıtdıĢı ekonomi için çok farklı isimler 
kullanılmaktadır; Gayri resmi (unofficial), enformel (informal), düzensiz (irregular), 
paralel (paralel), ikinci (second), yeraltı (underground,), yasadıĢı (illegal), gizli 
(hidden), görünmeyen (invisible), kayıtlı olmayan (unrecorded) ve gölge (shadow) 
ekonomi. Birçok dilde en sık olarak kullanılan terim kara (black) ekonomi terimidir 
(ÇetintaĢ ve Vergil, 2003: 16). 

Bunların yanı sıra kayıt dıĢı ekonominin birçok tanımı bulunmaktadır. Fiilen 
gerçekleĢmiĢ olmasına ragmen kaydı tutulmayarak, kamu idarelerinin denetimi dıĢında 
kalan her türlü ekonomik iĢlem ve faaliyet, kayıt dıĢı ekonominin tanımını 
oluĢturmaktadır. Bu kapsamda, ulusal gelir hesaplarınca kapsanamayan ve kayıtlı 
olmayan faaliyetler, kayıt dıĢı ekonomiyi teĢkil eder. Diğer bir anlatımla, kayıt dıĢı 
ekonomi; ekonomik faaliyetlerin, belgeye dayandırılmaması ya da içerik olarak gerçeği 
yansıtmayan belgeler aracılığıyla gerçekleĢtirilerek resmi kurumların bilgisi dıĢına 
taĢınması çabalarıdır (Turgay, 2011: 299). 

Kayıt dıĢı ekonomi iki açıdan büyük bir öneme sahiptir. Bir defa, toplam 
ekonominin bir bölümü resmi kayıtlara girmediği sürece, ekonominin gerçek boyutunu 
ve ekonomik büyüklüklerin göreli ağırlığını saptamak olası değildir. Örneğin, kayıt dıĢı 
ekonominin gerçek boyutu bilinmeden iĢsizlik oranı, kamu kesiminin büyüklüğü gibi 
oranların doğru olarak saptanması olası değildir. Buna bağlı olarak, ekonomik sorunlara 
doğru tanı koymak ve geliĢtirilen politikaların uygulanıĢında da etkinliğin sağlanması 
olası değildir. Kayıt dıĢı ekonominin varlığı mali açıdan da önemlidir. Zira kayıt dıĢı 
kesim, aynı zamanda vergi dıĢıdır da. BaĢka bir ifade ile kayıt dıĢı ekonominin varlığı, 
kamu kesimi açısından, aynı boyutta olmamakla beraber, vergi kaybı anlamına da 
gelmektedir (Önder, 2001: 242). 

 
7.1. Kayıt DıĢı Ekonominin Özellikleri 
 

Kayıt dıĢı ekonomideki iĢlemlerin geleneksel ekonomik iĢlemlerden farklı 
olduğu çeĢitli hususlar bulunmaktadır. Her Ģeyden önce bunlar “nizamsız” dır. 
Ekonomik faaliyetlerini kamu yönetiminden gizlemek suretiyle, kayıt dıĢı ekonmideki 
iĢtirakçiler arasındaki alıĢveriĢi düzenlemek üzere konulan yığınla kanuna boyun 
eğmekten kurtulma imkânına sahip olabilirler. Kayıt dıĢı iĢçilikte asgari ücret seviyesi, 
azami çalıĢma saati, ek bir iĢte çalıĢma yasağı, iĢ güvenliği, iĢ ve iĢçi sağlığı standartları 
ve ayrım gözetmeyen kurallar söz konusu değildir. Ġkinci olarak, bu iĢlemler 
“vergilendirilmemiĢlerdir”. ĠĢçi ücretlerinden gelir vergisi stopajı yapılmaz, sosyal 
sigorta primleri tahakkuk ettirilmez ve ödenmez. Üçüncü olarak, bu iĢlemler 
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“ölçülmezler”. Bu faaliyetler, hükümete bildirilmediği için ekonomiyle ilgili resmi 
istatistiklere direkt olarak yansımaz. Vergi mükellefiyetine itaatteki düĢüĢ nedeniyle 
devlet, üretim faaliyetlerinin hacmini doğru olarak hesaplamakta yetersiz kalır (Altuğ, 
1999: 9-16): 

Kayıt dışı istihdam; kayıt dıĢı ekonomi biçimlerinden en bilinen ve en önemlisi 
kayda geçirmeden çalıĢmak-çalıĢtırmaktır. Son yirmi yılda görülen krizler süresince, iĢ 
çevreleri, iĢveren-ücret iliĢkisi üzerinde kontrol sahibi olmak üzere çaba sarf etmiĢ ve 
geniĢ ölçüde baĢarı sağlamıĢtır. Birçok sendikanın uğrunda savaĢ verdiği dolgun ücretli 
ve güvenceli iĢler gün geçtikçe yok olmaktadır. Aynı zamanda, müĢkül durumlarda 
insanlara verilmesi beklenen hükümet yardımlarının çoğu giderek azalmaktadır. 
Bulunan kayıtlı iĢler ise giderek rizikolu bir nitelik kazanmaktadır: düĢük ödemeli, 
kârsız, sürekli olmaktan ziyade geçici, full-time olmaktan ziyade part-time iĢler vb. 
Kayıt dıĢı istihdam, bu Ģartların kanun tarafından belirlenen asgari standardın da altına 
düĢtüğünü ifade eder. Yine de bir kez vergi-sigorta ihlali için imkân, resmi alacak ve 
kazancın yasal olmayan yollardan toplanıĢı baĢlatıldı mı, kayda geçmeden çalıĢmak bazı 
durumlarda daha çekici görünmektedir. 

Esas işten başka bir işte daha çalışma: ikinci iş; Türkiye’ de ikinci bir iĢte 
(iĢporta, bekçi, otoparkçı, özel ders/dershane) kayıt dıĢı çalıĢma sonucu elde edilen 
gelir, kayıtlı iĢte (memur, müstahdem, öğretmen, vb.) elde edilen geliri katlamaktadır. 
Devlet memurları yasasında ikinci bir iĢte çalıĢma ve ticaret yapma yasağı getirilmiĢ ise 
de devlet memurlarının düĢük ücret almaları, toplumda tüketim kalıplarının değiĢmesi 
sonucu ihtiyaçların artması, enflasyon vb. nedenler, kamu yöneticilerinin ikinci iĢte 
çalıĢan memurları hoĢgörü ile karĢılamalarına neden olmaktadır. 

Resmi olarak işsizler; birçok ülkede geniĢ bir iĢ gücü kitlesinin “iĢsizlik parası” 
alması sürekli görülen bir durumdur. ĠĢsizliğin artması ve iĢsizlik ücretinin 
(sigortasının) kısıtlanmasıyla, iĢsizler, kayıt dıĢı çalıĢtıran iĢverenin menfaatlerine ters 
düĢmemek için sürekli olarak kayda geçmeyen, geçici ve part-time iĢlerde 
çalıĢmaktadırlar. Ülkemizde çalıĢınca kesilen emekli, dul ve yetim aylıkları için de 
durum aynıdır. 

Resmi kayıtlara göre herhangi bir görevde bulunmayanlar; bunlar, ilave gelire 
ihtiyacı olan ancak aldığı yardım ödentisini ya da dul ve yetim maaĢını kaybetme riski 
olduğu için resmi iĢlerde görev alamayan çeĢitli insan gruplarını kapsamaktadır. 
Örnekleri: emekli maaĢı alan emekliler, malul aylığı alan iĢ esnasında sakatlanmıĢ 
iĢçiler, öğrenim kredisi alan öğrenciler, eĢlerine aile yardımı ödeneğinde bulunulan 
Avrupa’ daki ev kadınları, ölen kocasından-babasından maaĢ bağlanan ve resmen 
evlendiği takdirde maaĢlarının kesinlemesini önlemek amacıyla kayıt dıĢı evlilik yapan 
ya da kayıt dıĢı çalıĢan kadınlar. Kayda geçmeyen iĢler istisnasız parça ve düzensiz 
iĢlerdir. Ücret karĢılığında yapıldığı takdirde, iĢler çoğunlukla birkaç saat, bir gün veya 
birkaç gün içinde gerçekleĢtirilir. Kayıt dıĢı yapılan iĢlerin büyük bir kısmının karĢılığı, 
saat baĢı temelinden değil de götürü ödenir ve iĢler çoğunlukla kendi hesabına çalıĢan 
kimseler veya bağımsız kiĢiler tarafından yürütülür. 

 
7.2. Kayıt DıĢı Ekonominin ÇeĢitleri 
 

Kayıt dıĢı ekonominin çeĢitleri üç ana baĢlıkta incelenmektedir. 
 

7.2.1. Yeraltı Ekonomisi (Üretimi) 
 

Kayıt dıĢı ekonominin “yer altı üretimi” olarak tanımlanan türünde, Gelir 
Vergisi, Katma Değer Vergisi ve sosyal güvenlik ödemeleri gibi yükümlülüklerden 
kaçınılmaktadır. Ayrıca asgari ücret, azami çalıĢma saatleri, sağlık ve güvenlik koĢulları 
gibi hukuki standartlar ve zaman kaybettirici, karıĢık ve maliyet yükleyen bürokratik 
yapıdan sakınma güdüsüyle de yer altı ekonomisi geliĢmektedir. Bu tür bir kayıt 
dıĢılıkta, faaliyetlerin üretimle doğrudan iliĢkili ve yasal olduğunu belirtmek gerekir. 
Yer altı üretimiyle, üretimi yasal olan bazı ekonomik faaliyetler, vergisel, bürokratik ve 
benzeri yükümlülüklerden kaçınma (avoidance) veya vergi kaçırma (tax evasion) 
niyetiyle beyan dıĢı bırakılmaktadır. Sonuç itibariyle, yasal faaliyetlerin beyan eksikliği, 
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eğer sadece idari mevzuatın tam olarak yerine getirilmemesiyle sonuçlanıyorsa, bu tür 
faaliyetler “vergiden kaçınma” veya eğer hukuk mevzuatında cürüm (criminal offence) 
olarak kabul edilen vergi kaçakçılığı sonucunu doğuruyorsa “vergi kaçağı” olarak kabul 
edilmektedir (Ercan, 2006:7). 

 
7.2.2. YasadıĢı (Ġllegal) Ekonomi 
 

Yasalarca suç sayılan faaliyetlerin gerçekleĢtiği ekonomi kesimidir. Burada 
gözden kaçırılmaması gereken yasaca suç sayılan her faaliyetin kayıt dıĢı ekonomiye 
dâhil olmayacağıdır, örneğin rüĢvet almak, alan kiĢiye gelir olmakla beraber katma 
değer yaratmadığı sadece paranın el değiĢtirmesine neden olduğundan kayıt dıĢı 
ekonomiye girmez (Arslan, 2008: 14). 

 
7.2.3. Enformel (Resmi Olmayan- Informal Production) Ekonomi  
 

Genellikle yer altı üretimi ile karıĢtırılan bu tür ekonomik faaliyetler, kamunun 
kurumsal kurallarından kaçınan ve kamunun takip etmekte baĢarısız olduğu faaliyetleri 
kapsamaktadır. Enformel üretim Ģekli genel olarak, süreklilik arz etmeyen, yeteri 
düzeyde gelir üretemeyen dolayısıyla kayıt içinde olmanın maliyetini karĢılayacak 
kadar getirisi olmayan küçük ölçekli firmalarda görülmektedir. Ayrıca bu tür 
faaliyetlerin sürekli gelir getirici niteliğinin olmaması, sosyal güvenlik ve benzeri 
yükümlülüklerin yerine getirilmesini ekonomik olarak zorlaĢtırmaktadır. Ruhsatsız ve 
izinsiz olarak çalıĢan bu tür iĢletmeler, yasal yükümlülüklerin kaçınmak amacıyla kamu 
idarelerine kayıtlı olmamakta ve çalıĢanlarını hiçbir Ģekilde beyan etmemektedirler. 
Kayıt dıĢı ekonominin bu bölümünü istatistiki yöntemlerle ortaya çıkartmak oldukça 
zordur (Ercan, 2006: 10). 

 
7.3. Kayıt DıĢı Ekonominin Etkileri 
 

Kayıt dıĢı ekonominin olumlu ve olumsuz olmak üzere iki önemli etkisi 
bulunmaktadır. 

 
7.3.1. Kayıt DıĢı Ekonominin Olumlu Etkileri 
 

Kayıt dıĢı ekonominin olumlu etkilerinden ilki olarak kayıt dıĢı ekonomi ile 
GSMH seviyesi arasında gösterilen pozitif yönlü iliĢki gösterilmektedir. Kayıt dıĢı 
ekonominin boyutunun arttığı durumda GSMH seviyesinin daha yüksek olması baĢlıca 
iki sebebe dayandırılmıĢtır. Bunlardan ilki, kayıt dıĢılığın arttığı dönemlerde ücret 
ödemelerinden vergi kesilmeyeceği için emek talebinin emek fiyatına esnekliğinin 
yüksek olduğu varsayımı altında, emek talebinin artacağıdır. Yani kayıt dıĢı ekonomi 
istihdamı artıracaktır. Çünkü iĢverenler daha düĢük iĢçilik maliyetleriyle 
karĢılaĢacaklar, iĢçilerin ise reel ücretleri artacaktır. Ġkincisi ve daha da önemli olanı ise, 
GSMH’ kendi baĢına tüketim düzeyinden etkilenecek ve tüketimin artmasıyla çarpanın 
etkisiyle GSMH seviyesi yükseltecektir. Kayıt dıĢı ekonomi, vergiye tabi geliri 
azaltmak suretiyle fiili vergi oranında düĢüĢ meydana getirir. Bu düĢüĢ, kullanılabilir 
geliri artırır. Bu durumda ekonomide kullanılmayan yani atıl kapasite varsa marjinal 
tüketim eğilimine de bağlı olarak tüketim mallarına talep artar, dolayısıyla yatırım 
mallarına olan talep seviyesi yükselir ve sonuçta yatırımların artmasıyla milli gelir 
seviyesi yükseliĢe geçer. KiĢi ve kurumlar, vergiyi oto-finansman yöntemi olarak 
kullanarak büyümelerini sürdürebilmektedirler. Ekonomik büyümenin öncelikli tercih 
edildiği bir ülkede; eğer alınan vergilerle devlet tarafından gerçekleĢtirilen büyüme 
oranı, bu vergiler mükelleflerin elinde kalsaydı sağlanacak büyümeden daha düĢük ise, 
kayıt dıĢı çalıĢmanın olumlu sonuçlar meydana getireceği ileri sürülebilir. Aynı 
zamanda, kayıt dıĢı çalıĢan ekonomik birimlerin kayıtlı ekonomik birimler karĢısındaki 
rekabet avantajı ve hareket yeteneği dikkate alınırsa ekonomik büyüme ivme 
kazanabilir. Kayıt dıĢının yararları arasında sayılan bir diğer özellik de kayıt dıĢılığın 
toplumda sosyal patlamaları engelleyeceği yolundaki görüĢtür. Bu görüĢe göre 
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mükellefler ağır bir vergi yükü altında ezilmektedirler, dolayısıyla hayatiyetlerinin 
devamı açısından vergi kaçırmak zorunda kalmaktadırlar. Böyle bir durumda devletin 
vergi gelirlerinde azalma olmakta fakat sosyal patlamalar da engellenmekte ve buna 
ilave olarak ekonomiye canlılık getirilmekte, resesyon ve depresyon görülmemektedir. 
Her ne kadar teoride kayıt dıĢı ekonominin olumlu yanlarına değinilse de kayıt dıĢı 
ekonominin özellikle uzun dönemde birçok olumsuz etkiyi beraberinde getireceği 
açıktır. Dolayısıyla, kayıt dıĢı ekonominin olumlu etkilerine bakarak kayıt dıĢı 
ekonomiyi önleme konusundaki mücadeleden vazgeçmemek gerekmektedir (KıldiĢ, 
2000: 16-17). 

 
7.3.2. Kayıt DıĢı Ekonominin Olumsuz Etkileri 

 
Öte yandan, kayıt dıĢı ekonominin en önemli olumsuz etkilerinden birinin, 

devletin temel gelir kaynağı olan vergi gelirlerini azaltması olduğunu söylemek 
mümkündür. Ekonomik faaliyetlerin kayıt dıĢı bırakılması, vergilerin eksik ya da hiç 
ödenmemesine neden olmakta ve devletin vergi gelirleri azalmaktadır. Vergi gelirlerinin 
azalması sebebiyle ise bütçe finansmanının sağlanması için borçlanma yoluna 
gidilmektedir. Borçlanma sonucunda ise faiz oranlarında yükseliĢ yaĢanmakta; 
faizlerdeki artıĢ yatırımları azaltarak, gerek milli geliri gerekse istihdamı olumsuz 
etkilemektedir. Bütçe açıklarının borçlanma yoluyla finansmanı sonucu artan faizler 
sebebiyle kamu borçlanma maliyetinde artıĢ kaydedilmekte; dolayısıyla, bütçe açıkları 
giderek artmaktadır. Öte yandan, bütçe açıklarının finansmanı için gelir artırılması 
amacıyla vergi oranlarının artırılması ve ek vergiler getirilmesi sözkonusu olabilir. 
Ancak, ek vergiler, kayıtlı kesimin vergi yükünü ağırlaĢtırırken kayıtdıĢılığa teĢvik 
unsuru oluĢturacaktır. Bu sebeple, kayıtdıĢı ekonomik faaliyetlerden kaynaklanan bütçe 
açıklarının giderilmesinde, vergilerin artırılması, vergi adaletsizliğini ve gelir dağılımı 
eĢitsizliğini pekiĢtirerek, kayıtdıĢılığa sebep teĢkil edecektir. KayıtdıĢı ekonominin bir 
diğer olumsuz etkisi, kayıtdıĢı ekonomik faaliyetlerin haksız rekabet yaratmasıdır. Bir 
diğer deyiĢle, kayıtdıĢı çalıĢan üretici, vergi ödemeyerek, kayıtlı çalıĢan üreticiye 
kıyasla daha düĢük bedelle mal ve hizmet sunabilmektedir. Bunun sonucunda ise kayıtlı 
çalıĢan üretici aleyhine haksız rekabet doğmaktadır. Buna ek olarak, kayıtdıĢı ekonomik 
faaliyetler, kaynakların vergilendirilmeyen sektörlere kaymasında bir teĢvik unsuru 
oluĢturmakta; sonuç olarak ise, kaynak dağılımında etkinliğin sağlanamaması 
sözkonusu olabilmektedir. Kaynakların verimli kullanılmaması ise ekonomik büyüme 
yönünde engel teĢkil etmektedir. KayıtdıĢı ekonominin bir baĢka olumsuz etkisi ise 
resmî rakamlara yansımayan ekonomik faaliyetlerin ekonomi politikasının 
belirlenmesinde yanıltıcı olabileceğidir. Bilindiği üzere, kayıtlı ekonominin göstergeleri 
olan resmî rakamların ülkede gerçekte üretilmekte olan mal ve hizmetlerin toplam 
değerini yansıtmadığı durumlarda uygulanacak politikalar yeterince etkin 
olmamaktadır. KayıtdıĢı ekonomide ödemelerin çoğunlukla nakit paraya dayalı olması, 
fiyat istikrarının olmadığı ekonomilerde, istikrarlı bir paranın yerli parayı ikame 
etmesine, bir diğer deyiĢle dolarizasyona yol açmaktadır. Dolarizasyonun ise para 
talebini istikrarsız hale getirdiği, para politikasının etkinliğini azalttığı ve senyoraj 
gelirinde düĢüĢe yol açtığı bilinmektedir (Us, 2004: 13-14). 

 
7.4. Kayıt DıĢı Ekonominin Nedenleri 
 

Kayıt dıĢı ekonomi değiĢik görünümlerle ortaya çıkmaktadır. Kayıt dıĢı 
ekonomiyi doğuran birçok neden bulunmaktadır. 

 
7.4.1. Mali Nedenler 
 

Kayıt dıĢı ekonomiyi meydana getiren en önemli sebeplerin baĢında 
vergilendirme sorunları gelmektedir. Vergi konusunda mükelleflerin faaliyetlerini kayıt 
dıĢı olarak gerçekleĢtirmelerini vergi oranları, istihdamın getirdiği yük, vergi kaçırma 
olanakları, vergi ceza oranları ve vergi mevzuatı gibi parametreler belirlemektedir. 
Yüksek vergi oranları; vergi oranları yükseldikçe, mükelleflerin kayıt dıĢı ekonomiye 
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geçmekle elde edecekleri fayda artacaktır. Vergi oranları belirlenirken, mükellefin, kayıt 
içinde kalmak ya da kayıt dıĢına geçmek tercihini bir fayda/zarar tahlilinden sonra 
yapacağını göz önünde bulundurmalıyız. Dolaylı vergiler, mükellefleri gelirlerinden 
bağımsız bir Ģekilde vergilendirmek, mükelleflerin vergilendirmenin adiliyeti hakkında 
olumsuz düĢüncelere kapılmasına ve vergi vermede daha isteksiz davranmalarına neden 
olmaktadır. Tüm bu olumsuzluklara rağmen, Dünya Bankası (2006) dolaylı vergileri 
kayıt dıĢının yüksek olduğu ülkelerde vergileri toplayabilmek için tek çare olarak 
görmektedir. Ġstihdam üzerindeki vergi yükü; istihdam üzerindeki yükler, emeğin 
maliyetini artırır ve kabul edilebilir oranlarda değilse, mükellefi kayıt dıĢına geçmeye 
teĢvik eder. Denetim oranı; mükellef kayıt dıĢına çıkma kararı alırken, kararını etkileyen 
parametrelerden biri de yakalanma olasılığı, dolayısıyla denetim oranıdır. Vergi ceza 
oranları; nasıl yüksek vergi oranları mükelleflerin kayıt dıĢına geçiĢini teĢvik ediyorsa, 
tam tersi olarak yüksek ceza oranları da kayıt dıĢına geçiĢ cesaretlerini kırmaktadır 
(Arslan, 2008: 15-17). 

 
7.4.2. Siyasal Nedenler 

 
Siyasi iktidarlar, genellikle baskı gruplarının, oy temin ettikleri çevrelerin 

istekleri doğrultusunda kararlar alarak, oy uğruna vergilendirme ile ilgili gerekli yasal 
düzenlemeler yapabilmekte, bazı kesimlerin vergi yükünü azaltırken, bazı kesimlerin 
vergi yükünü de artırabilmektedirler. Ayrıca siyasi partilerin vergileme konusunda 
değiĢik görüĢleri, birbirinden zıt uygulama projeleri bulunduğundan, politik istikrarın 
bulunmadığı bir ülkede her seçim döneminde, ayrı siyasi partilere mensup mükelleflerin 
beklentileri de baĢlamaktadır (Aydın, 2006: 22). 

 
7.4.3. Ekonomik Nedenler 
 

Ülkenin uygulamakta olduğu ekonomi politikası, kayıt dıĢı ekoniminin ortaya 
çıkmasında etkili olabilecek bir faktördür. Örneğin; müdahaleci ekonomi politikasının 
uygulandığı bir ekonomide, hükümetin uygulamakta olduğu teĢvik politikaları, kayıtlı 
ekonomiden kayıt dıĢı ekonomiye geçiĢe sebep olabilir. Diğer yandan hükümetlerin arzı 
geniĢleterek arz talep dengesini sağlamak amaçlı uygulayacağı Ortodoks politikalar, 
kayıt dıĢı ekonomiye örtülü olarak izin verebilmektedir. Kayıt dıĢı ekonominin ortaya 
çıkmasına ya da büyümesine etkisi olan bir diğer faktör bilgi teknolojisindeki 
değiĢimlerdir. 21. Yüzyıl ile birlikte dünyada, bilgi ve iletiĢim alanında ortaya çıkan 
yenilikler, bilgi toplumuna dönüĢüm, geliĢen teknoloji, yeni iĢ çerçevesi ve demografik 
yapının giderek gençleĢmesi, farklı ticaret kavramları ve pazarlama yöntemlerini ortaya 
çıkarmıĢtır. Yeniliklerin çoğunluğunun kanunlarda yer almayıĢı, kayıt dıĢı sektörleri bu 
yeni alanlara yöneltmektedir. BiliĢim sektöründeki geliĢmelerin beraberinde getirdiği 
elektronik ticaret, internet ortamının ve olanaklarının yaygınlaĢması, ekonomik 
birimleri elektronik ticaret yapmaya yöneltmektedir. Elektronik ortamda yapılan ticaret 
sonrasında alım-satım belgesi düzenlenmediğinden dolayı, ticaret kayıt dıĢı olmaktadır 
(Özçelik, 2008: 68). 

 
7.4.4. Denetimden Kaynaklanan Nedenler 
 

Kayıt dıĢı ekonominin önlenmesinde vergi mevzuatının açık ve anlaĢılır ve basit 
olmasından sonra en etkili olanı denetim mekanizmasıdır. Kayıt dıĢı ekonominin büyük 
bir kısmının mükellefiyet kaydı bulunan vergi mükelleflerince gerçekleĢtirildiğini 
belirtmek gerekir. Mükellefler kendilerinin ne kadar az denetleneceğini bilirlerse vergi 
kaçırma konusunda o oranda cesaretli olacaklardır. Fakat ülkemizde vergi inceleme 
oranları son derecede düĢüktür. Bunun temelinde de vergi inceleme elemanlarının 
sayıca yetersiz olması, vergide uzmanlaĢan kiĢilere özel sektörden son derecede cazip 
tekliflerin ve imkânların olması ve kamunun bu elemanları bünyesinde tutacak imkanlar 
sunamaması gelmektedir. Bu kiĢilere belli bir süre kamuda çalıĢma zorunluluğu 
getirilebilir. Ġnceleme elemanlarının ayrıca idari teftiĢte görev almaları da vergisel 
incelemelerde yoğunluğu azaltmaktadır. Türkiye’ de kayıt dıĢı ekonomiyi körükleyen 
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önemli unsurlardan biri de çok baĢlı denetim yapısıdır. Denetim grupları arasında 
koordinasyonsuzluğun olması, yeniden yapılanmada grup menfaatlerinin ön planda 
tutulması, en büyük denetim grubu olan Vergi Denetmenlerinin yapılan düzenlemelerle 
küstürülmüĢ olması en büyük sorunlardan birisidir. Bu kapsamda vergi incelemesinde 
ve verginin tabana yayılmasında en büyük paya sahip olan Vergi Denetmenleri, çeĢitli 
uygulamalarla sürekli pasifize edilmiĢ ve edilmektedirler. Vergi denetmenlerinin 
yetkileri, özlük hakları sürekli tırpanlanmıĢ ve bu meslek grubunun mensupları, sürekli 
demoralize edilmiĢtir. Bu bağlamda bazı denetim çevreleri, VUK’ nun 135. maddesinde 
Vergi Denetmenleri aleyhine düzenleme yaparak kendilerini daha imtiyazlı ve 
dokunulmaz hale getirmeye çalıĢtıkları bilinmektedir. Vergi incelemesi yapmaları 
yeminli mali müĢavirlerin lehine yasal olmayan idari düzenlemelerle sınırlanmıĢtır. Bu 
çerçevede kamu denetim gücünün özel denetim gücü lehine azaltıldığı benzeri dünyada 
örneğine rastlanılamayan bir uygulamaya gidilmiĢtir. Denetim birimlerinin idari 
yapıdan bağımsız olması gerekirken; Vergi Denetmenleri, idari hiyerarjik yapının içinde 
en alt birimin altında örgütlendirilerek bağımsızlıkları engellenmiĢtir. Gelir Ġdaresi 
BaĢkanlığı’ nın kurulmasından önce Gelirler Bölge Müdürlüğü bünyesinde çalıĢan 
Vergi Denetmenlerinin, bölge düzeyinde çalıĢmaları kaldırılarak yerelleĢmenin önü 
açılmıĢ ve dolaylı olarak verimli ve etkin vergi incelemesi yapması engellenmiĢtir. 
Denetim elemanlarının maddi anlamda da bağımsız olması gerekirken Vergi 
Denetmenlerinin maaĢı sürekli düĢürülmüĢ ve yaptığı iĢ olan vergi incelemesine 
motivasyonu engellenmiĢtir. Denetim iĢi etkileme, prensip, itibar, prestij sahibi kiĢilerce 
yapılması gerekir. Bunun denetimin etkisini artırdığı tartıĢmasızdır. Ancak gerekli bilgi 
donanımına sahip Vergi Denetmenleri’ nin gerek idari gerekse kiĢisel ve gerekse YMM 
pastası kaygısı nedeniyle, oturmuĢ ve belirmiĢ bir kiĢiliğe sahip olması sürekli 
engellenmiĢ ve bu meslek mensupları, asıl iĢleri olan vergi incelemesi yerine 
mesleklerine yönelik haksızlıklar ve olumsuzluklarla mücadele eder durumda 
bırakılmıĢlardır (VDD, 2007: 63-65). 

 
7.5. Kayıt DıĢı Ekonomi Ölçüm Metodları 
 

Kayıt dıĢı üretimi ölçmede “doğrudan” ve “dolaylı” olmak üzere iki türlü 
yöntem bulunmaktadır. 

 
7.5.1. Mikro (Doğrudan) Ölçme Yöntemleri 
 

Bu yaklaĢım, gönüllü cevaplar ve vergi denetimi bilgilerini derlemeye yönelik 
araĢtırmalara dayalı olduğundan mikro yaklaĢım olarak da adlandırılmaktadır. Kayıt dıĢı 
faaliyetler kanun dıĢı olduklarından cevapların kayıt dıĢı ekonominin gerçek boyutlarını 
yansıtmaması olasılığı yüksektir. Bu nedenle yaklaĢımın baĢarısı güvenilir cevaplar 
verilmesine bağlıdır (ErkuĢ ve Karagöz, 2009: 130). 

 
7.5.2. Makro (Dolaylı) Ölçme Yöntemleri 
 

Makro yaklaĢım ya da gösterge yaklaĢım olarak nitelendirilebilecek olan dolaylı 
ölçme yöntemlerinde kayıt dıĢı ekonominin büyüklüğüne iliĢkin bilgi vermesi muhtemel 
makroekonomik gösterge değerlerinin zaman içerisindeki değiĢimi 
değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, GSMH yaklaĢımı, Vergi Ġncelemeleri Yoluyla 
Ölçme YaklaĢımı, Ġstihdam YaklaĢımı ve Parasalcı YaklaĢımdan söz etmek mümkündür 
(Us, 2004: 16-17). 

 

7.5.2.1. GSMH YaklaĢımı 
 

 GSMH hesaplamalarında harcanan, gelir ve üretim olmak üzere üç farklı 
yöntem kullanılmaktadır. GSMH yaklaĢımı, milli gelir rakamlarını hesaplamak üzere 
kullanılan harcama yöntemi ve gelir yöntemi sonucu elde edilen rakamların 
karĢılaĢtırılması olarak tanımlanabilir. Bu yaklaĢım kayıtdıĢında çalıĢanların gelirlerini 
gizleyebilecekleri fakat harcamalarını gizleyemeyecekleri varsayımına dayanmaktadır. 
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Kayıt dıĢı ekonominin olmadığı durumlarda gelir ve harcama yolu ile elde edilen milli 
gelir rakamları teorik olarak birbirine eĢit olmalıdır. Fakat kayıt dıĢı ekonomi söz 
konusu olduğu zaman, harcamalar yöntemi ile bulunan GSMH değerinin, gelirler 
yöntemi ile bulunan GSMH değerinden büyük olması beklenmektedir. Aradaki farkın 
ise kayıt dıĢı ekonominin büyüklüğünü gösterdiği düĢünülmektedir. Ekonomide kayıt 
dıĢı faaliyetlerin yoğun bir Ģekilde yaĢanması, resmi kurumların ulusal gelir 
hesaplamalarını yaparken çeĢitli zorluklarla karĢılaĢmalarına neden olur. Ġtalya’ da 
geliĢtirilmiĢ bir GSMH hesaplama yöntemi olan Ġtalyan YaklaĢımı, kayıtdıĢılığın milli 
gelir hesapları üzerindeki etkisini azaltarak çok daha kesin sonuçlara ulaĢılmasını 
sağlamaktadır. Bu yöntemin kayıtdıĢılığın yoğun yaĢandığı ülkelerde uygulanması, daha 
sağlıklı GSMH hesaplamalarının yapılmasına fırsat tanıyabilir (TÜSĠAD, 2006: 45). 

 
7.5.2.2. Ġstihdam YaklaĢımı 
 

Bu yöntemde nufusun, sivil iĢ gücü arzının ve istihdamın zaman içinde 
geliĢimine bakılarak kayıt dıĢı ekonominin varlığı ve büyüklüğü konusunda tahminde 
bulunulmaya çalıĢılmaktadır. Sivil iĢ gücü arzının toplam nufusa oranıyla istihdamın 
toplam nufus içindeki payında zaman içinde benzer geliĢmesnin olması beklenmektedir. 
Eğer sivil iĢ gücünün toplam nufusa oranı belirli düzeyde kalırken, istihdamın toplam 
nufusa oranının gerilemesini toplam istihdam içinde kayıt dıĢı ekonomideki istihdam 
payının arttığının bir göstergesi olarak kabul etmek gerekmektedir. Belirli bir yılın baz 
alınarak karĢılaĢtırmanın buna göre yapıldığı bu yöntemin basitliğine karĢılık; kırsal 
alandaki kadın nufusun toplam istihdam içinde yer alması, kente göç halinde bunların 
organize kesimde çalıĢmaması halinde iĢ gücüne dahil edilmemesi ve okullaĢma 
oranlarının zaman içindeki artıĢı gibi sosyal geliĢmelerin sivil iĢ gücünün toplam nufusa 
oranının gerilemesine neden olması, bu yöntemle yapılacak tahminin güvenirliliğini 
etkilemektedir (Temel vd., 1994: 3). 

 
7.5.2.3. Vergi Ġncelemeleri Yoluyla Ölçme YaklaĢımı 
 

Bu yöntemde vergi inceleme yetkisi olan görevlilerin yaptıkları incelemelerde 
tespit ettikleri matrah farkları ve kayıt dıĢı istihdam rakamlarından yola çıkılarak kayıt 
dıĢı ekonominin boyutlarının tespitine gidilir. Vergi Usul Kanunumuzun 127 ile 152. 
Maddeleri arasında sayılan yoklama, inceleme, arama ve bilgi toplama müesseseleri ile 
amaçlanan, mükelleflerin beyanları ile fiili durumları arasındaki farkın asgariye 
indirilmesidir (KıldiĢ, 2000: 10). 

 
7.5.2.4. Parasalcı YaklaĢım 
 

Bu yaklaĢım makro ekonomik perspektiften para, para talebi, mevduat stoku gibi 
değiĢkenlere dayanır ve Sabit Oran yani Emisyon Hacmi YaklaĢımı, ĠĢlem Hacmi 
YaklaĢımı ve Ekonometrik YaklaĢım olarak üç türlü yöntem kullanılır. Bu usule göre 
plastik para aparatlarının ya da para benzeri ödeme araçlarının oldukça yaygınlaĢtığı 
günümüzde banknot kullanımı konusundaki eğilim oranı kayıt dıĢı ekonominin hacmi 
için bir fikir verebilir. Çünkü mükellefler denetimlerin baĢarısını sınırlamak için nakit 
ödemeleri tercih eder ve bir nevi ödeme gizlemesi yaparlar (VDD, 2007: 54). Parasalcı 
yaklaĢımın çeĢitleri Ģu Ģekilde özetlenebilir (Tecim, 2008: 32-33): 
Sabit Oran (Emisyon Hacmi)Yaklaşımı; Bu yaklaĢımda, kayıt dıĢı ekonominin 
büyüklüğünü belirlemek için para piyasalarında hareketler izlenmekte ve kayıt dıĢı 
ekonomik faaliyetlerde ödemelerin genellikle peĢin para ile yapıldığı, çek ve senet gibi 
ödeme araçlarının kullanılmadığı varsayılmaktadır. Ayrıca, ekonomide kayıt dıĢı 
ekonomi olmadığı dönemlerde emisyon hacminin mevduata oranının sabit kalacağı 
varsayılmakta ve bu oranın zaman içinde artması paraya olan talebin arttığını ve 
dolayısıyla kayıt dıĢı ekonominin de arttığını göstermektedir. Bu yaklaĢımın en önemli 
eksikliği, kayıt dıĢı ekonomik faaliyetlerde ödeme aracının peĢin para olduğunu ve 
paranın dolaĢım hızının kayıtlı ve kayıt dıĢı ekonomide aynı olduğunu kabul etmesidir. 
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Oysa kayıt dıĢı ekonomide çek ve senet ile ödeme de yaygındır ve ayrıca paranın 
dolaĢım hızı kayıtlı ekonomiye göre daha yüksektir. 
İşlem Hacmi Yaklaşımı; Bu yaklaĢıma göre, Fisher’ in miktar teorisi eĢitliği 
kullanılarak iĢlem hacminin milli gelire oranındaki değiĢikliklerden kayıt dıĢı 
ekonominin büyüklüğü tahmin edilmeye çalıĢılmaktadır. Bu yaklaĢımın emisyon hacmi 
yaklaĢımına göre avantajı, kayıt dıĢı ekonomide peĢin para yanında çek ve senet ile 
ödeme araçlarını da dikkate almasıdır. Bu yaklaĢımın eksikliği ise, paranın dolaĢım 
hızının kayıtlı ve kayıt dıĢı ekonomide aynı olduğunu varsayması ve iĢlem hacmi 
miktarının hesaplanmasının güç olmasıdır. 
Ekonometrik Yaklaşımı; Bu yaklaĢımda, nakit para talebinin ekonometrik bir denklem 
ile tahmin edilerek kayıt dıĢı ekonominin büyüklüğü tahmin edilmeye çalıĢılmaktadır. 
Bu yaklaĢıma göre, kayıt dıĢı ekonominin en önemli nedeni yüksek vergi oranlarıdır. Bu 
yaklaĢımda da, kayıt dıĢı ekonomide ödeme aracının peĢin para olduğu ve paranın 
dolaĢım hızının kayıtlı ve kayıt dıĢı ekonomilerde aynı olduğu varsayılmaktadır. Ayrıca, 
nakit para talepleri, vergilerin uygulandığı ve uygulanmadığı durumlarda ayrı ayrı 
hesaplanmakta ve bu rakamlar arasındaki fark kayıt dıĢı ekonomi ile ilgili nakit para 
seviyesi tespit edilmektedir. Paranın dolaĢım hızı da analize dâhil edilerek kayıt dıĢı 
ekonominin büyüklüğü tahmin edilmektedir. 
 
7.6. Kayıt DıĢı Ekonomiyi Önlemek Ġçin Alınabilecek Önlemler 
 

Vergilendirmeyi dolaylı ya da dolaysız biçimde etkileyen birçok faktör söz 
konusudur. Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi için, bunların ortadan kaldırılması 
gerektiği açıktır. Bu konuda alınabilecek tedbirleri sadece kanuni düzenlemeler Ģeklinde 
düĢünmemek gerekir. Zira ne kadar iyi veya güzel yasal düzenlemeler yapılırsa yapılsın, 
uygulanmadıktan veya uygulanma kabiliyeti bulunmadıktan sonra, bunun bir anlamı 
olmaz. Hatta bu Ģekilde bir hareket tarzıyla bazı kurumlar ve yollar aĢındırılabilir. 
Sonuçta hedeflere varılması zorlaĢabilir. Bu nedenle, yapılacak düzenlemeyle 
uygulamanın bütünleĢmesi Ģarttır. Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi için genel olarak 
bir takım önlemler alınması gerekmektedir. Bunları Ģu Ģekilde sayabiliriz (VDD, 2007: 
70-79): 

 Hedeflere ve baĢarıya ulaĢmak için, herkes tarafından kabul edilen, iktidarların 
değiĢmesiyle değiĢmeyecek kalıcı politikalar benimsenmeli ve uygulanmalıdır. 

 Kanunlar gözden geçirilmeli, basit anlaĢılır ve günümüz ihtiyaçlarına cevap 
verir bir Ģekilde kaleme alınmalı, kanunların yazımında hukukçuların görüĢleri alınarak, 
anayasa ve diğer kanunlar ve Avrupa müktesebatı ile çeliĢmemesine özen 
gösterilmelidir. 

 Kanunlarda sık sık değiĢiklik yapılmamalı, sık aralıklarla “af kanunları” 
çıkartılmamalıdır. 

 Düzenlemeler sırasında sivil toplum örgütlerinin istek ve görüĢlerine kulak 
verilmeli, destekleri alınmalıdır. 

 Ülke bütünlüğü daima korunmalı, bu bütünlüğü bozacak davranıĢlardan 
kaçınmalı, bütünlük halinde gücün artacağı, bunun ise ülke içinde ve dıĢ ülkelere karĢı 
politikalarda olumlu sonuçlar yaratacağı unutulmamalıdır. 

 Milli ve manevi değerler korunmalı, aĢındırılmamalı, devlete olan güven ve 
saygı artırılmalıdır. Genel prensip olarak ülke menfeaatlerinin kiĢisel menfati üstünlüğü 
benimsenmelidir. 

 Devletin bütün kurumları ve kuruluĢlarının faaliyetleri gözden geçirilmeli, 
gereklilik ve yararlılık durumlarına göre her biri hakkında tarafsız raporlar hazırlanmalı, 
bunlarda tespit edilecek aksaklıklar giderilmelidir. 

 TÜBĠTAK, DPT, DIE, Üniveristeler gibi kurumlarda daha fazla 
yararlanılmaya çalıĢılmalı, bunların daha aktif ve daha büyük rol oynamaları 
sağlanmalıdır. 

 Eğitim politikaları gözden geçirilmeli; ülkenin üretim yapısı ve kalkınma 
stratejilerine paralel eğitim politikaları oluĢturulmalıdır. 



KAYIT DIġI EKONOMĠ TANIMI VE KAPSAMI                                     Özlem ÖZER 

57 

 

 Kalkınmaya, ilerlemeye gelir dağılımının düzeltilmesine azami özen 
gösterilmeli, yanıltıcı, üzücü, çirkin politikalardan kaçınılmalı; sağlanacak olumlu 
geliĢmelerle halkın uygulanmakta olan politikalara güveni kazanılmalıdır. 

 Üretim dikkatli bir Ģekilde teĢvik edilemeli ve artırılmalıdır. Yeni projelerle 
yeni istihdam alanları yaratılmalı, düĢük istihdamla çalıĢan yerlerde istihdam 
artırılmalıdır. 

 ÖzelleĢtirme uygulamalarında haksızlık olmamalı, gerçekçilik ve Ģeffaflık söz 
konusu olmalıdır. ÖzelleĢtirme kapsamına alınacak iĢletmeler iyi seçilmeli, bunların 
özelleĢtirme bedelleri, Ģekil ve Ģartları tam ve doğru olarak belirlenmeli, özelleĢtirmeye 
gereken önem verilmeli, özelleĢtirlen yerlerin devletçe denetiminin en iyi bir Ģekilde 
yapılması sağlanmalıdır. 

 Devlet ihale kanunu yeniden gözden geçirilmelidir. Ġhalelere fesat 
karıĢmamasına özen gösterilmelidir. Ġhaleler yoluyla kamu malları hiçbir iĢletmeye, 
hayali Ģirkete veya siyasi yakına peĢkeĢ çekilmemelidir. 

 Enflasyon konusunda verilen sözler yerine getirilmeli, belirlenen hedeflerden 
taviz verilmemeli; Türk lirasına güven sağlanmalı, devletin iĢ, iĢlem ve hesaplarında 
milli paramızın değerini, önemini koruyacak, artıracak biçimde davranılmalıdır. 

 Harcamalar kontrol edilmeli, gereksiz harcamalrdan kaçınılmalı ve bütçe 
açıkları hızla kapatılmalıdır. 

 ĠĢe alınmalarda-atamalarda, siyasi görüĢ, tanıdık, eĢ doat gibi kriterler yerine 
bilgi-beceri, kendi alanında baĢarı ve Türkiye’ nin genel menfaati ön planda 
tutulmalıdır. ĠĢe alınanlar da aynı esasa göre iĢte çalıĢtırılmalıdır. 

 Devletin memur ve iĢçilerinin çalıĢma Ģartları ve mali durumları düzeltilmeli, 
eĢit iĢe eĢit ücret politikası izlenmelidir. 

 Suç iĢleyenler derhal yakalanmalı-yargılanmalı, hak ettikleri cezaya 
çarptırılmalıdır. 

 BaĢta Türkiye Cumhuriyetleri olmak üzere doğal hinterland alanları ile iktisadi, 
siyasi ve kültürel iliĢkiler geliĢtirilmelidir. 

 Türkiye’ den beyin göçü önlenmelidir.  
 Köyden kente akın (hızlı kentleĢme) önlenmelidir. 
 Ülke yararına baĢarı sağlayan, büyük katkıda bulunan ülkenin onurunu 

artıranlara, bu durumlarının gerçekliliğinin tespiti kaydıyla, kayda değer Ģekilde ödül 
verilmeli ve teĢvik edilmelidir. 

 Kamu kurumlarında tasarrufa gidilmeli, israf önlenmeli, yolsuzlukların önüne 
geçilmeli, gelir dağılımındaki adaletsizlikler giderilmelidir. 

 Ġzlenen politikalarda Ģeffaflığa özen gösterilmeli, siyasi hükümetler tarafından 
zaman zaman toplanan vergiler ve bunların harcama yerleri ile ilgili olarak vatandaĢ 
bilgilendirilmelidir. Dolayısıyla vatandaĢa ödediği verginin yerine ulaĢtığı haberleri 
verilmelidir. Ödediği verginin yerine ulaĢtığına inanan mükellef vergisini ödenmekten 
kaçınmayacak, vergisini ödeyecektir. 

 Vergi oranları gözden geçirilmeli; oran yüksekliği, karmaĢıklığı ve haksızlığı 
varsa bunlar giderilmelidir. Ağır vergi yükü vergiye karĢı bir direnç yaratır. Bu nedenle 
yüksek vergi oranlarından kaçınılmalıdır. Birçok batılı ülke ile kıyaslandığında Türkiye’ 
de gelir vergisi oranları yüksektir. Bu durum mükellefleri kayıt dıĢılığa iten en önemli 
etkenlerdendir. Vergi oranlarının düĢürülmesi ilk etapta bir vergi kaybına sebep 
olacaktır. Ülkemiz ekonomisinin böyle bir gelir kaybına tahammülü yoktur. Ancak, 
vergi oranları küçültülürken, vergi tabanının geniĢletilmesi çalıĢmalarının birlikte 
yürütülmesi bu gelir kaybını önleyecektir. 

 Vergi oranlarının belirlenmesinde ekonomik ve sosyal yararların gözetilmesi 
ve kayıt dıĢılığı önleme amacının ön planda olması gerekmektedir. Bunların yanı sıra 
vergi mevzuatında istisna, muafiyet ve indirimlere çok fazla yer verilmemesi 
gerekmektedir.  

 Vergi yasaları açık ve basit olmalıdır. Zorunlu olmadıkça vergi yasalarında 
değiĢiklik yapılmamalıdır. Vergi mevzuatları iyi tespit edilmeli, bu konuda 
görülebilecek eksiklikler telafi edilmelidir. Vergi mevzuatları sadeleĢtirilmeli, adil ve 
uygulanılabilir olması sağlanmalıdır. 
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 Belge düzeni yerleĢtirilmelidir. Ülkemizde kayıt dıĢı ekonominin en önemli 
nedenlerinden biri, birçok sektörde belge düzeninin yerleĢmemiĢ olmasıdır. Ġndirim 
mekanizması nedeniyle KDV belge düzeninin yerleĢmesinde olumlu bir katkı 
sağlamıĢtır. Ancak, KDV oranlarının yüksekliği ölçüsünde kayıt dıĢı iĢlemler 
artmaktadır. Bu nedenle, KDV oranlarının düĢürülmesi yanında (bu tek baĢına yeterli 
çözüm sağlamayacağından) alıcı ile satıcılar arasındaki çıkar birliğinin ülke 
çıkarlarından üstün olmadığı bilincinin aĢılanması gerekmektedir. 

 Vergi iadesi sistemi tabana yayılmalıdır. Bir güvenlik önlemi olarak her türlü 
mal ve hizmet alımı vergi iadesi kapsamına dâhil edilmelidir.  

 Ülkemizde vergi oranları gibi sosyal güvenlik primleri de yüksek olup, ücretler 
üzerinde ayrıca, iĢsizlik sigortası gibi birtakım ek mali yükler de bulunmaktadır. Gelir 
vergisi oranının yüksekliği ve ek mali yükümlülüklerin ağırlığı kayıt dıĢı istihdama 
sebep olmaktadır. Bu nedenle, parafiskal yükler (SSK, Bağkur vb. primler) 
azaltılmalıdır. 

 Ülkemizde kayıt dıĢı istihdamın yaptırımı çok azdır. Bu konuda denetim 
yetersiz ve oldukça zordur. Bu nedenle bu alanda denetimler yapılmalı, kayıt dıĢı iĢçi 
çalıĢtırmaya yönelik ciddi yaptırımlar getirilmelidir. 

 Tapu harcı oranlarının yüksekliği de büyük bir kayıt dıĢılığa yol açmaktadır. 
Gayrimenkul alım satımlarında taraflar alım satım bedellerini düĢük göstermek 
suretiyle, baĢta tapu harcı olmak üzere; emlak, gelir, kurumlar ve katma değer 
vergilerinde birtakım kayıplara neden olmaktadırlar. Aynı zamanda, alım satım 
bedellerinin gerçeğe yakın bedeller üzerinden yapılması, inĢaat sektöründe hâsılatları 
geçeğe yaklaĢtıracağından giderlerin de gerçek rakamlara çekilmesini sağlayacak, 
böylece inĢaat sektöründe kayıt dıĢı istihdam, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı 
belge kullanımı azalacaktır. Dolayısıyla inĢaat sektöründe kayıt dıĢılık azalacaktır. 

 Ülkemizde vergi mevzuatımızda yer alan basit usulde vergilendirme ve çok 
fazla sayıdaki muafiyet ve istisnalarla yaratılmıĢ bir kayıt dıĢılık vardır. Bu 
düzenlemelerden kaynaklanan kayıt dıĢılığı önlemek için, vergi yasalarında ekonomik 
nedenlerle çok zorunlu olanlar hariç olmak üzere muafiyet ve istisnaların kaldırılması 
gerekmektedir. Basit usulde vergilendirilmenin de kapsamı daraltılmalı hatta tamamen 
kaldırılması gerekir. 

 Vergi yasalarında yer alan bir kısım hükümler, bazı gerçek giderlerin kazancın 
tespitinde dikkate alınmasına olanak vermemektedir. Yani kazancın tespitinde gerçeklik 
ve safilik ilkeleri tam olarak uygulanmamaktadır. Bu durumda mükellefleri sahte ve 
muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmaya veya hâsılatlarını düĢük göstermeye 
yöneltebilmektedir. Bu yöndeki hükümlerin vergi yasalarından tamamen çıkartılarak, 
gelirin gerçek ve safi değerini tespit edecek yasal düzenlemelerinin getirilmesine özen 
gösterilmelidir. 

 Yıllık beyanname verilmesini engelleyen hükümler kaldırılmalıdır. Faiz, repo 
vb. menkul sermaye iradları mutlaka yıllık gelir vergisi beyanına tabi olmalıdır.  

 Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler ve kullananlar 
için uygulanma kabiliyeti yüksek en ağır cezalar sisteme sokulmalıdır. 

 Vergi cezalarının etkin bir Ģekilde uygulanmaması da kayıt dıĢılığa neden 
olmaktadır. Vergi kanunlarında (sahte belge cezası hariç) yeteri kadar ceza vardır. 
Ancak, baĢta hapis cezası olmak üzere pek çok ceza yeteri etkinlikte 
uygulanamamaktadır. Bu durumda, cezaların caydırıcı etkinliğini azaltmaktadır. 

 Vergi incelemelerinin daha etkin ve verimli yapılabilmesi için, Maliye 
Bakanlığı bünyesinde vergi inceleme yetkisine sahip olan dört denetim birimi tek unvan 
altında birleĢtirilmelidir. Bu yapılanma denetimdeki etkinlik ve verimliliği artıracak, 
denetim grupları arasındaki çekiĢme ve organizasyon bozuklukları önlenmiĢ olacaktır. 
Tek unvan altında birleĢtirilen denetim biriminin baskı ve zorlamalardan etkilenmemesi 
için en üst idari amire bağlı olarak çalıĢması sağlanmalıdır. 

 Denetim birimleri ve vergi daireleri en üst teknolojiyle donatılmalı, diğer kamu 
kurum ve kuruluĢlarıyla bilgi transferi kolaylaĢtırılmalıdır. 

 Özlük hakları konusunda iyileĢtirilmeler yapılarak yetiĢmiĢ insan gücünün 
baĢka kurumlara ve özel sektöre kaçıĢının önü alınmalıdır. Performans esas 
ücretlendirmeye geçilmeli çok çalıĢan personel yeterince gayret göstermeyen personel 
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emeklerinin karĢılığını alma noktasında farklılaĢtırılmalıdır. Bu yapılırken de 
performans kriterleri objektif ve net olarak belirlenmelidir. 

 Vergi inceleme elemanlarından idari görevlerde yer almak isteyenler müdürlük 
veya vergi dairesi müdürlüğünden baĢlamalı, buradan yükselmeli tekrar inceleme 
elemanlığına dönüĢ zorlaĢtırılmalıdır. Vekâleten idari görevlere geçiĢ imkanı vergi 
inceleme elemanlarına tanınmamalıdır. 

 Vergi incelemelerinde zaman aĢımı kâbusundan kurtulmalı, cari denetimlere 
ağırlık verilmelidir. Bu bağlamda verimsiz iĢler denetim birimlerine gelmeden 
ayıklanmalı bu konuda idari personele yetki ve sorumluluk verilmelidir. 

 Sektörel incelemelere ağırlık verilmelidir. Böylece sektörde yaĢanan kayıp ve 
kaçak kayıtlı mükelleflerden alınan bilgilerle daha iyi kavranacak ayrıca sektörün 
sorunları da daha net bir Ģekilde tespit edilebilecektir. 

 Vergi idaresinin etkinliği sağlanmalı bunu gerçekleĢtirmek için de vergi 
daireleri çağdaĢ bir yapıya kavuĢturulmalı, tamamen otomasyona geçmeli, vergi 
dairelerindeki personelin eğitimine önem verilmeli özlük hakları yeniden gözden 
geçirilmeli, daha yaygın bir Ģekilde bilgisayar kullanılarak vergi dairelerinin yükü 
hafifletilmeli, vergi istihbarat arĢivlerinin kullanılabilirliği sağlanmalı vergi dairelerine 
gerekli olacak bilgileri toplayacak teknik olanaklar sağlanmalıdır. Vergi dairesi, meslek 
mensuplarından (serbest muhasebeci, mali müĢavir, yeminli mali müĢavir) etkin bir 
Ģekilde yararlanabilmelidir. 

 Kayıt dıĢılığın kayıt altına alınmasında en önemli görev vergi denbetim 
elemanları ile meslek mensuplarına ve örgütlerine düĢmektedir. Meslek ahlakına sahip, 
bağımsız, gerekli bilgi ve ihtisas sahibi meslek mensupları kayıt dıĢı ekonomi ile 
mücadelede önemli bir güçtür. Bu nedenle, serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci 
mali müĢavirlik ve yeminli mali müĢavirlik uygulamasında görülen aksaklıklar ortadan 
akldırılmalı, sistem, kamu idaresinin yükünü gerçekten hafifletecek bir konuma 
getirilmeli meslek mensuplarının sorumluluğu artırılmalıdır. 

 ġirket kuruluĢları dâhil, mali mevzuat, vergicilik ve iĢletmecilikle ilgili her 
iĢlemin mutlaka serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müĢavir ve yeminli mali 
müĢavirler tarafından yapılması sağlanmalıdır. 

 Vergi ihtilafları yargı yoluyla düzeltilmeli, ihtilaflar azaltılmalı ve yargılama 
sürecinin kısaltılması sağlanmalıdır. Ağır iĢleyen bir vergi yargısı vergi idaresinin 
iĢlevlerini zayıflatabilir. Adil kararlar veren ve hızlı bir tempoda iĢleyen vergi yargısı, 
vergi idaresine, vergiye iliĢkin uyuĢmazlıkları çözüme kavuĢturmak yoluyla katkı 
sağlar. Bu nedenle vergi yargısı hızlandırılmalıdır. 

 Vergisini doğru ve dürüstçe beyan edip ödeyenler ile vergi kaçırma, vergisini 
ödememe gibi yolları seçenler arasındaki fark ortaya konulmalı, kanunlara uymayanlara 
gereken yaptırımlar (cebri icra dâhil) etkin bir biçimde uygulanmalıdır. 

 Vergi matrahlarının gereksiz olarak küçültülmesine ve aĢındırılmasına yönelik 
iĢlemler yönünden mevzuattaki boĢluklar giderilmelidir. 

 Yeni esaslar için uygulama belli bir tarihte baĢlatılmalı bu tarih milat kabul 
edilmeli ve sistem bu tarihten sonra tam olarak kontrol altında tutulmalıdır. 

 Beyan edilen vergi matrahları aynı dönemde ortaya çıkan servet artıĢları ile 
iliĢkilendirilmelidir. Bu bağlamda mükellefiyetin tescili aĢamasında mal bildirimi 
zorunluluğu ile sonraki dönemlerde mal varlığında ortaya çıkan değiĢikliklerin 
bildirilmesi zorunluluğu uygulamasına geçilerek, kazancına iliĢkin olarak vermiĢ olduğu 
beyanname ile karĢılatırma yapılmalıdır. 

 Vergi matrahlarıyla, servetlerdeki artıĢ tutarları arasındaki farklılıkların 
izahında bazı kolaylıklar getirilmeli, ancak izah edilemeyen servet farkları cezalı 
vergilemeye tabi tutulmalıdır (beyan edilmeyen servetlerin kamu malı sayılabileceğine 
yönelik düzenleme ile her türlü servetin beyana tabi edilmesi temin edilebilir). 

 Türk Ceza Kanunu’ nda vergi kanunlarına paralel olarak hürriyeti bağlayıcı 
cezalar tanımlanmalıdır. 

 Enflasyon muhasebesi kolay ve anlaĢılır bir biçimde her mükellef için 
uygulanmalı, enflasyonun yarattığı nominal (gerçek olmayan) gelir artıĢları vergi dıĢı 
bırakılmalıdır. Bu uygulama ile enflasyon vergisi ödemek suretiyle servetlerinde azalma 
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yaratmak istemedikleri için faaliyetlerini kayıt dıĢı yollara kaydıran yükümlülerin 
kazaılması hedeflenmelidir. 

 Belli tutarı aĢan ödemelerin mutlaka banka, özel finans kurumu ve PTT 
aracılığı ile yapılması zorunluluğu getirilmiĢtir. Bu uygulamaya ödün verilmeden 
devam edilmelidir. 

 Bankaların kayıt sistemlerinin vergi incelemelerini kolaylaĢtıcı niteliğe 
kavuĢturulması gerekmektedir. Vergi incelemelerinde gerekli olan isim, adres vb. 
bilgilerin yanlıĢlığına iliĢkin sorumluluk ile dekont veya ekstre yerine fatura verilmesi 
uygulamalarına geçilmelidir. 

 Bankalarda açılan tüm hesaplar ortak bir havuzda takip edilebilmeli, istendiği 
zaman kimin hangi bankada ne tür hesapları var ulaĢılmalıdır. Ġlgili bankalardan 
alınacak hesap hareketleri ve ekstreler ile kayıtlı ve kayıtsız iĢlemler ortaya konmalıdır. 

 VUK’ nundaki ekonomik delil sistemi yeniden tanımlanmalıdır. Bazı geliĢmiĢ 
ülkelerde kullanılan yönteme uygun olarak ekonomik ve teknik icaplara uygun 
düĢmeyen gelir rakamları, inceleme elemanlarınca re’sen yükseltilebilmelidir. 

 Aynı sektörde faaliyet gösteren mükelleflerin verimlilik, kârlılık oranlarının 
karĢılaĢtırılabilmesine olanak sağlayacak vergi istihbarat arĢivi kurulmalıdır. Söz 
konusu arĢiv bilgileri oluĢturulacak teknik komisyonlar tarafından derlenmeli ve tespit 
edilen bilgiler vergi incelemelerinde yasal geçerliliği olan doneler olarak 
kullanılabilmelidir. 

 Vergi idaresinin yetkili, iyi donatılmıĢ, istikrarlı ve mümkün olduğunca özerk 
bir yapıya kavuĢturulması bir zorunluluktur. 

 Kayıt dıĢı ekonmi ile mücadelede siyasi irade ve tüm kurumların kararlılığının 
sağlanması gerekir. 

 Devletin piyasa ekonomisine aĢırı müdahalesinin azaltılması hatta mücadele 
etmemesi gerekmektedir. 

 Vergi kayıp ve kaçağı sert ve kırıcı tedbirlerden çok önleyici ve eğitici 
tedbirlerle daha kolay önlenir. Bu nedenle iyimser davranılmalı, sabırlı olunmalıdır. Bu 
iĢler için gazete, radyo ve televizyon kullanılmalıdır. 
 
7.7. Kayıt DıĢı Ekonominin Sonuçları 

 
Toplumda var olan kayıt dıĢı ekonominin sonuçlarını Ģu Ģekilde özetleyebiliriz 

(Arslan, 2008: 27): 
Ekonomik verilerde sapmalara yol açma; kayıt dıĢı ekonomi, karar vericilere 

ulaĢan bilgilerde sapmalara neden olmaktadır. Devletin, kontrolünde olmayan bir 
ekonominin verilerine ulaĢması mümkün gözükmemektedir, aynı Ģekilde ekonomi 
politikası geliĢtiren mercilere ulaĢan verilerin, kayıt dıĢı ekonomiyi hiç yokmuĢ gibi 
varsayması, yanlıĢ politikalara sebebiyet vermekte ve beklenmeyen sonuçlar 
doğurmaktadır. Kayıt dıĢının önemli olarak; vergi yükü, kamu kesiminin ekonomideki 
büyüklüğü, vergi kapasitesi, vergi esnekliği, iĢsizlik oranı, enflasyon oranı gibi 
ekonomik politikaların üzerine inĢa edildiği temel göstergeleri saptırdığı görülmektedir. 

Refah kaybı; denetlenmeyen üreticilerin, standartları hiçe sayarak ürettikleri 
mamuller, tüketicide refah kaybına neden olmaktadır. Bununla beraber, kayıtlı bir alıĢ 
veriĢ olmadığı için, tüketici, tüketici haklarından yararlanamamaktadır. 

Verimsizlik; kayıt dıĢı faaliyetler çoğunlukla küçük ölçekli iĢletmelerde emek-
yoğun teknoloji isteyen iĢ kollarında gerçekleĢmektedir. 1-9 iĢçi çalıĢtıran KOBĠlerden 
oluĢan bir ekonomi için kayıt dıĢı büyük bir tehdittir. Rekabet güçlerinin zayıflığı ve 
denetimin eksikliğinden dolayı küçük sermayeli KOBĠler kayıt dıĢını tercih 
etmektedirler ve bu tercih KOBĠleri, banka kredileri, nitelikli iĢ gücü gibi verimliliği 
artırıcı unsurlardan uzaklaĢtırmaktadır. Optimum iĢletme büyüklüğünden uzaklaĢan 
KOBĠler, rekabet koĢulları nedeniyle kayıt içine girememekte, dolayısıyla büyüyüp yeni 
iĢ yaratamamakta, bu da kronik iĢsizliğe tek çare gözüken “kayıt içi istihdam yaratma 
kapasitesinin artırılması” nı zora sokmaktadır. 
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7.8. Türkiye Boyutuyla Kayıt DıĢı Ekonomi 
 

Kayıt dıĢı ekonominin ülkemizde sistematik çalıĢmalara konu edilmesiyle 
birlikte ölçüm çalıĢmaları da yapılmıĢtır. Ölçüm çalıĢmalarında, uygulanan yönteme, 
kullanılan verilere, ölçüm çalıĢmalarının kapsandığı döneme ve konuya iliĢkin yapılan 
varsayımlara bağlı olarak farklı sonuçlara ulaĢılmıĢtır. Sonuçta ise, kayıtlı GSMH’ nın 
% 1’ inden % 200’ üne varan oranlarda kayıt dıĢılık tahminleri yapılmıĢtır. Doğal olarak 
kayıt dıĢı ekonomiyi niteliği gereği tam olarak ölçmek olanaklı değildir. Ölçüm 
çalıĢmalarında, kayıt dıĢı ekonominin boyutu değiĢik yöntemlerle tahmin edilmeye 
çalıĢılmaktadır. GerçekleĢtirlen tahminlerde; hane halkı, iĢ yeri, vergi vb. anketlerle 
doğrudan ölçme yöntemleri; çeĢitli kaynaklardan elde edilen veriler arasındaki 
farklılıkların tespiti; vergiler üzerindeki örnek denetim yöntemleri; parasal göstergeler 
yöntemi ve benzeri dolaylı ölçme yöntemleri kullanılmıĢtır (Türgay, 2011: 303). 
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8. ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠNE YÖNELĠK BĠLGĠLER 
 

ÇalıĢmanın bu bölümünde; araĢtırmanın metodolojisi, hipotezleri, örneklemi, 
araĢtırmanın yöntemi ve yapılan analizler açıklanmaktadır. 

 
8.1. AraĢtırma Örnekleminin Belirlenmesi 
 

AraĢtırma Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler, Yeminli Mali MüĢavirler ve 
Denetim Uzmanları kapsamında yapılmıĢtır. Hazırlanan anketler KahramanmaraĢ, 
Osmaniye, Adana, Karaman ve Tunceli illerinde uygulanmıĢtır. Uygulama kapsamında 
500 anket hazırlanmasına rağmen bu anketlerden 267 tanesi geri dönmüĢtür. 120 anket 
KahramanmaraĢ, 50 anket Osmaniye, 35 anket Karaman, 35 anket Tunceli ve 27 anket 
Adana illerinden sağlanmıĢtır.  
 
8.2. AraĢtırmanın Yöntemi 
 

AraĢtırmada kullanılan anket 9 demografik, 17 mesleki yeterlilik ve 30 vergi 
cezaları ve denetim sorularından oluĢmaktadır. Anket sorularında kullanılan ölçeklerin 
21 tanesi (Tüm, 2010), 8 tanesi (Yılmaz, 2007), 12 tanesi (Kenarda, 2005) ve 3 tanesi, 
(Aydın, 2006) çalıĢmalarından alınarak ankete uyarlanmıĢtır. Ayrıca bunlara ek olarak 3 
soru daha oluĢturularak anket sunulmaya hazır hale getirilmiĢtir. Genel Tarama 
Modellerinden ĠliĢkisel Tarama Modeli KullanılmıĢtır. Tarama modelleri, geçmiĢte ya 
da halen var olan bir durumu var olduğu Ģekliyle betimlemeyi amaçlayan araĢtırma 
yaklaĢımlarıdır. AraĢtırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koĢulları içinde 
ve olduğu gibi tanımlanmaya çalıĢılır. Onları, herhangi bir Ģekilde değiĢtirme, etkileme 
çabası gösterilmez. Bilinmek istenen Ģey vardır ve oradadır. Önemli olan, onu uygun bir 
biçimde “gözleyip” belirleyebilmektir (Karasar, 1998: 77). 

 
8.3. AraĢtırma Verilerinin Değerlendirilmesi  
 

Yapılan araĢtırmada kullanılan anket sorularından vergi cezaları ve denetim 
sorularının 4 tanesi çoktan seçmeli olarak hazırlanmıĢtır. Mesleki yeterlilik sorularının 2 
tanesi 5 likert ölçeği kullanılarak yapılmasına karĢın soru Ģekli 1: Tam olarak yeterli, 2: 
Oldukça yeterli, 3: Kısmen yeterli, 4: Çok az yeterli 5: Yetersiz Ģeklinde, 1 soru ise; 1: 
Her zaman, 2: Çoğunlukla, 3: Kısmen, 4: Çok az, 5: Yok Ģeklindedir. Geri kalan 40 
sorudan mesleki yeterlilik ve vergi cezaları ve denetim soruları ise 5 li likert ölçeğine 
tabi tutulmuĢtur. Ölçekte 1: Kesinlikle Katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: Kararsızım, 
4: Katılıyorum, 5: Kesinlikle Katılıyorum a karĢılık gelmektedir. Ancak soru 13 ve 40 
ters kodlama yapılarak olumsuz olarak sorulduğundan olumluya dönüĢtürülmüĢtür. 

AraĢtırma kapsamında oluĢturulan hipotezler ise Ģu Ģekildedir: 
: Meslek Mensuplarının Mesleki Yeterlilik ile ilgili düĢünceleriyle 

cinsiyetleri arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 
: Meslek Mensuplarının Mesleki Yeterlilik ile ilgili düĢünceleriyle yaĢ 

değiĢkenleri arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 
: Meslek Mensuplarının Mesleki Yeterlilik ile ilgili düĢünceleriyle medeni 

durumları arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 
: Meslek Mensuplarının Mesleki Yeterlilik ile ilgili düĢünceleriyle eğitim 

düzeyleri arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 
: Meslek Mensuplarının Mesleki Yeterlilik ile ilgili düĢünceleriyle mesleki 

kıdemleri arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 
: Meslek Mensuplarının Mesleki Yeterlilik ile ilgili düĢünceleriyle mesleki 

unvanları arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 
: Meslek Mensuplarının Mesleki Yeterlilik ile ilgili düĢünceleriyle 

mesleklerini icra etme Ģekilleri arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 
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: Meslek Mensuplarının Mesleki Yeterlilik ile ilgili düĢünceleriyle mükellef 
sayıları arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 

: Meslek Mensuplarının Vergi Cezaları ile ilgili düĢünceleriyle cinsiyetleri 
arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 

: Meslek Mensuplarının Vergi Cezaları ile ilgili düĢünceleriyle yaĢ 
değiĢkenleri arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 

: Meslek Mensuplarının Vergi Cezaları ile ilgili düĢünceleriyle medeni 
durumları arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 

: Meslek Mensuplarının Vergi Cezaları ile ilgili düĢünceleriyle eğitim 
düzeyleri arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 

: Meslek Mensuplarının Vergi Cezaları ile ilgili düĢünceleriyle mesleki 
kıdemleri arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 

: Meslek Mensuplarının Vergi Cezaları ile ilgili düĢünceleriyle mesleki 
unvanları arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 

: Meslek Mensuplarının Vergi Cezaları ile ilgili düĢünceleriyle mesleklerini 
icra etme Ģekilleri arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 

: Meslek Mensuplarının Vergi Cezaları ile ilgili düĢünceleriyle mükellef 
sayıları arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 

 
8.3.1. Verilerin Analizi 

 

Meslek mensuplarının demografik özelliklerine ait verilerin analizinde sıklık ve 

yüzde değeri kullanılmıĢtır. Ölçekten elde edilen verilerin analizinde ise ilk olarak ölçek 

maddelerinin aritmetik ortalamalarına bakılmıĢtır. Elde edilen verilerin gerekli 

istatistiksel çözümleri için SPSS programından yararlanılmıĢtır. AraĢtırmada elde edilen 

bulgulara bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü ANOVA analizi ile birlikte Tukey testi 

uygulanmıĢtır. AraĢtırmanın Mesleki Yeterlilik Ölçek Cronbach’s Alpha değeri 0,88 ( 

= 0,88), Vergi Cezaları Ölçek Cronbach’s Alpha değeri 0,86 ( = 0,88) bulunarak 

anketin güvenirliliği ölçülmüĢtür. Aritmetik ortalamaların değerlendirilmesinde; “Aralık 

GeniĢliği = Dizi GeniĢliği (Ranj)/Grup Sayısı” formülünden faydalanarak, 4/5=0,80 

olarak puan aralıkları belirlenmiĢtir (Tekin, 1996). Buna göre belirlenen puan aralıkları 

Tablo 8.5’ te verilmiĢtir. 

 

Tablo 8.6. Likert Tipi Ölçek Ġçin Puan Aralıkları 
(5) Kesinlikle Katılıyorum  4,20-5,00 

(4) Katılıyorum  3,40-4,19 

(3) Kararsızım 2,60-3,39 

(2) Katılmıyorum  1,80-2,59 

(1) Kesinlikle Katılmıyorum 1,00-1,79 

 
8.4. AraĢtırmanın Demografik Açıdan Analiz ve Sonuçları 
 

Tablo 8.7. Demografik DeğiĢkenlerin Yüzde Dağılımları 

 N % 

Cinsiyetiniz Bayan 30 11,2 

  Erkek 237 88,8 

 Toplam 267 100 

YaĢınız 31-40 119 44,6 

  41-50 104 39 

  51- 44 16,5 

 Toplam 267 100 

Medeni durumuz Evli 242 90,6 

  Bekâr 25 9,4 

 Toplam 267 100 
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Eğitim düzeyiniz Önlisans 30 11,2 

  Lisans 213 79,8 

  Lisansüstü 24 9 

 Toplam 267 100 

Kaç yıldır bu meslekte 

çalıĢmaktasınız 
1-5 35 13,1 

  6-10 yıl 65 24,3 

  11-15 yıl 71 26,6 

  15- 96 36 

 Toplam 267 100 

Mesleki Unvanınız SMMM 254 95,1 

  YMM 13 4,9 

  Toplam 267 100 

Mesleki Belgenizi AlıĢ Biçiminiz Mesleki Yeterlilik Sınavını Vererek 220 82,4 

  Profesörlük Unvanı Ġle 9 3,4 

  
Maliye Bakanlığının Vergi Denetimi 

Birimlerinde Aldığım Yeterlilik Derecesi Ġle 
5 1,9 

  Diğer 33 12,4 

 Toplam 267 100 

Mesleğinizi Ġcra Etme ġekliniz Bireysel 235 88 

  Bağımlı 32 12 

  Toplam 267 100 

 Mükellef Sayınız 1-30 91 34,1 

  31- 176 65,9 

 Toplam 267 100 

 
Tablo 8.7. incelendiğinde ankete katılanların ağırlıklı olarak Serbest Muhasebeci 

Mali MüĢavirlerden oluĢtuğu gözlemlenmektedir. Bunların % 95,1’ ini Serbest 
Muhasebeci Mali MüĢavirler ve % 4,9’ unu Yeminli Mali MüĢavirler oluĢturmaktadır.  
Katılımcıların % 88,8’ ini erkekler, % 11,2’ sini ise bayanlar oluĢturmaktadır. YaĢ 
aralık dağılımlarına bakıldığında ise; 31-40 yaĢ grubunda % 44,6, 41-50 yaĢ grubunda 
% 39, 51 ve üzeri yaĢ grubunda % 16,5’ lik bir katılım gözlemlenmektedir. ÇalıĢanların 
medeni durumlarının dağılımı ise % 90,6’ sı evli, % 9,4’ ü bekârdır. Eğitim açısından 
incelendiğinde en üst seviyenin % 79,8 ile lisans mezunlarına ait olduğu görülmektedir. 
Bunu takiben % 11,2 ile önlisans, % 9 ile lisansüstü mezunları yer almaktadır. Meslek 
mensuplarının bulundukları meslekte çalıĢma süreleri incelendiğinde en üst seviyeyi % 
36 ile 15 yıl üzerinin almakta olduğu ve bunun devamında % 26,6 ile 11-15 yıl, % 24,3 
ile 6-10 yıl ve % 13,1 ile 1-5 yıl olduğu gözlemlenmektedir. Meslek mensuplarının 
çalıĢtıkları yılları takiben mükellef sayılarına bakıldığında % 65,9 ile 31 ve üzeri 
mükelleften ve % 34,1 ile 1-30 arası mükelleften oluĢtuğu saptanmaktadır. Mesleki 
belgelerini alıĢ biçimleri incelendiğinde % 82,4’ ünün mesleki yeterlilik sınavını 
vererek, % 12,4’ ünün diğer baĢlığı altında yer alan eski bir yönetmelik değiĢikliğiyle, 
% 3,4’ ünün profesörlük unvanıyla ve % 1,9’ unun ise Maliye Bakanlığı’ nın vergi 
denetimi birimlerinden aldığı yeterlilik derecesi ile olduğu görülmektedir. Meslek 
mensuplarının mesleklerini icra etme Ģekilleri göz önüne alındığında ise % 88’ inin 
bireysel ve % 12’ sinin bağımlı çalıĢtığı saptanmaktadır. 

 
Tablo 8.8. Mesleki Yeterlilik Sorularının Likert Ölçek Yüzdeleri 

 N(%) N(%) N(%) N(%) N(%) 

Değerler 
Tam olarak 

yeterli 

Oldukça 

yeterli 

Kısmen 

yeterli 

Çok az 

yeterli 

Yetersiz 

S1 
Kayıtlı olduğunuz Oda’ nın mesleki anlamda 

yeterliliğini nasıl görüyorsunuz? 
33 (12,4) 60(22,5) 131(49,1) 22(8,2) 21(7,9) 

S2 
Meslek mensubu olarak toplumsal 

konumunuzu yeterli görüyor musunuz? 
15(5,6) 58(21,7) 109(40,8) 44(16,5) 41(15,4) 
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Değerler  Her zaman Çoğunlukla Kısmen Çok az Yok 

S3 
Diğer meslektaĢlarınızla iĢ iliĢkisi dıĢında 

iliĢki kuruyor musunuz? 
20(7,5) 64(24) 127(47,6) 45(16,9) 11(4,1) 

 
Tabloda 8.8. de görüldüğü gibi, Meslek mensuplarının, mesleki yeterlilik 

değiĢkenlerine verdikleri yanıtlar Ģu Ģekilde bir dağılım göstermektedir. Oda’ nın 
mesleki anlamda yeterliliğini nasıl görüyorsunuz %49,1 kısmen yeterli, %22,5 oldukça 
yeterli, %12,4 tam olarak yeterli, %8,2 çok az yeterli ve %7,9 ile yetersiz sonuçlarına 
ulaĢılmaktadır. Buradan hareketle meslek mensuplarının kayıtlı oldukları odaların 
mesleki yeterliliklerini kısmen de olsa yeterli gördükleri sonucuna ulaĢılabilmektedir. 
Toplumsal konum sorusunun dağılımları, %40,8 kısmen yeterli, %21,7 oldukça yeterli, 
%16,5 çok az yeterli, %15,4 yetersiz ve %5,6 tam olarak yeterli olarak dağılım 
göstermektedir. Buradan meslek mensuplarının çoğunlukla toplumsal konumlarını 
yeterli gördükleri sonucu çıkmaktadır. MeslektaĢlarınızla iĢ iliĢkisi dıĢında iliĢki 
kuruyor musunuz sorusu ise; %47,6 kısmen, %24 çoğunlukla, %16,9 çok az, %7,5 ve 
%4,1 yok Ģeklinde bir dağılım göstermektedir. Meslek mensuplarının iĢ iliĢkileri dıĢında 
çoğunlukla bir arada oldukları sonucuna ulaĢılabilmektedir. 

 
Tablo 8.9. Mesleki Yeterlilik Sorularının Likert Ġstatitikleri 

  SS 

S4 Meslek Mensubu açık sözlü olmalıdır 4,48 ,91 

S5 Meslek Mensubu dürüst olmalıdır 4,69 ,84 

S6 Meslek Mensubu adil davranmalıdır 4,67 ,78 

S7 Meslek Mensubu önyargılı tutum ve davranıĢlarda bulunmamalıdır 4,56 ,89 

S8 Meslek Mensubu kanunlar ve kendilerine verilen yetkiler çerçevesince ücretini almalıdır 4,56 ,86 

S9 
Meslek Mensubu hazırladığı rapor ve gerçekleĢtirdiği denetimlerde rasyonel 

davranmalıdır 
4,53 ,85 

S10 Meslek Mensubu görev ve yetkilerini kullanırken özgürce hareket etmelidir 4,40 1,00 

S11 
Meslek Mensubu kanun, tüzük, yönetmelik gibi uyulması gereken hükümler konusunda 

azami dikkat göstermelidir 
4,69 ,80 

S12 Meslek Mensubu rakip firmaların birbirleriyle ilgili konularını konuĢmamalıdır 4,48 ,89 

S13 
Meslek Mensubu iĢletmelerin hatalarını ve uygunsuzluklarını kapatmak için bazı 

durumları gizlemek açısından yardımcı olmalıdır 
3,20 1,47 

S14 
Meslek Mensubu görevini yaparken müĢteri düĢüncesinden uzaklaĢarak kanun, 

yönetmelik vb. çerçevesince hareket etmelidir  
4,27 ,91 

S15 
Meslek Mensubunun ücretinin iĢletme tarafından ödenmesi meslek mensubunun 

tarafsızlığını kaybetmesinde önemli bir faktördür 
3,77 1,31 

S16 Meslek Mensubunun iĢletme için önerdiği görüĢler dikkate alınacak değerde olmalıdır 4,47 ,81 

S17 Meslek Mensubu mükelleflerin eğitilmesine katkıda bulunmalıdır 4,13 ,99 

TOPLAM  4,35 ,95 

 
Tablo 8.9. incelendiğinde Meslek mensuplarının görev ve yetkilerini kullanırken 

özgürce hareket etmelidir ibaresine kesinlikle katılıyorum ( =4,40 1,00) düzeyinde görüĢ 
belirtmiĢlerdir. Meslek Mensubu iĢletmelerin hatalarını ve uygunsuzluklarını kapatmak 
için bazı durumları gizlemek açısından yardımcı olmalıdır ibaresine ise kararsızım 
( =3,20 1,47) düzeyinde görüĢ belirtmiĢlerdir. Meslek mensuplarının mesleki yeterlilik 
konusundaki genel düĢünceleri kesinlikle katılıyorum ( =4,35 0,95) düzeyindedir. 

 
Tablo 8.10. Vergi Cezaları Ġle Ġlgili Çoktan Seçmeli Soruların Yüzde Dağılımları 

 N(%) 

S18 
Meslek Mensupları öncelikli olarak aĢağıdaki hizmetlerden hangisini 

görmektedirler? 
 

 

Vergi beyanlarının gerçeğe uygun ve doğru olarak yapılmasını sağlamak 177(66,3) 

Mükelleflere vergi mevzuatı ve muhasebe uygulamaları karĢısında danıĢmanlık 

yapmak 
59(22,1) 



ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠNE YÖNELĠK BĠLGĠLER                          Özlem ÖZER 

66 

 

Mükelleflerin ödeyecekleri vergiyi kanuna uygun olarak en az düzeyde tutmak 17(6,4) 

Mükelleflerin eğitilmesini sağlamak 14(5,2) 

S19 Mükelleflerce en fazla iĢlenen vergi suçu çeĢidi hangisidir?  

 

Hürriyeti bağlayıcı ceza gerektiren suçlar 10(3,7) 

Vergi matrahını azaltmaya yönelik suçlar 81(30,3) 

Genel usulsüzlük (1. ve 2. derece) suçları (defter tutmama, bildirimleri yapmama 

veya süresinden sonra yapma) 
45(16,9) 

Özel usulsüzlük suçları (fatura ve belge almama veya vermeme vb. gibi) 131(49,1) 

S20 
Sizce vergi kaçırma eğiliminde olan mükelleflerin en fazla baĢvurdukları 

yöntem/yöntemler hangileridir? 
 

 

Hesap ve muhasebe hileleri yapmak 45(16,9) 

Uydurma hesaplar açmak 7(2,6) 

Çift defter kullanmak 39(14,6) 

Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanmak 138(51,7) 

Defterleri, kayıtları veya belgeleri yok etmek 12(4,5) 

Hiçbiri 20(7,5) 

Fatura vermemek ve almamak 4(1,5) 

ĠĢlemlerin kayıt dıĢı kalmasını sağlamak 1(0,4) 

Ticari faaliyetlerin tamamını muhasebeye yansıtmamak 1(0,4) 

S21 
Vergi suçlarını önlemek için Meslek Mensuplarının istifade ettiği en güvenli denetim 

çalıĢması/çalıĢmaları hangisidir? 
 

 

KarĢıt inceleme yapmak 108(40,4) 

Muhasebe kayıtları ve belgelerin incelenmesi 102(38,2) 

Ġç kontrol sisteminden istifade edilmesi 35(13,1) 

Yönetim kurulu toplantılarına iĢtirak edilmesi 3(1,1) 

Mali analiz tekniklerinin uygulanması 7(2,6) 

Matematiksel kontrollerin yapılması 12(4,5) 

 
Tabloda 8.10. da görüldüğü gibi çoktan seçmeli sorular incelendiğinde %66,3 ile 

meslek mensupları vergi beyanlarının gerçeğe uygun ve doğru olarak yapılmasını 
öncelikli bir hizmet olarak görmektedirler. Mükelleflerce iĢlenen en sık vergi suçu 
olarak %49,1 ile Özel usulsüzlük suçları (fatura ve belge almama veya vermeme vb. 
gibi) Ģeklinde nitelendirmiĢlerdir. Meslek mensuplarınca vergi kaçırma eğiliminde olan 
mükelleflerin en fazla baĢvurdukları yol olarak %51,7 ile sahte veya muhteviyatı itibarıyla 

yanıltıcı belge kullanmak Ģeklinde ifade edilmiĢtir. Vergi suçlarını önlemek için meslek 
mensuplarının istifade ettiği en güvenli denetim çalıĢması ise %40,4 ile karĢıt inceleme 
yapmak Ģeklinde yorumlanmıĢtır. 
 
 Tablo 8.11. Vergi Cezaları Sorularının Likert Ġstatitikleri   

  SS 

S22 Meslek Mensupları kamunun vergi denetim unsurlarındandır 3,86 1,16 

S23 Meslek Mensuplarının denetim yetkileri geniĢletilmelidir 4,29 ,96 

S24 Vergi denetimi tamamen özelleĢtirilip bağımsız denetim kurumlarına devredilmelidir 3,71 1,24 

S25 Vergi suçlarını önlemek için vergi cezaları etkilidir 3,57 1,28 

S26 
Hakkında daha önce vergi cezası kesilen bir iĢletmenin danıĢmanlık ve denetim hizmetini 

üstlenmem 
3,01 1,30 

S27 

Meslek Mensupları iĢletmelerin kanuni defterlerine yapılan kayıtların doğruluğunu 

denetleyerek hatalı kayıtların tespit edilip düzeltilmesi yoluyla vergi kaybının 

önlenmesini sağlar 

4,02 1,00 

S28 
Meslek Mensupları yapmıĢ oldukları finansal denetimler neticesinde iĢletmelerin daha 

Ģeffaf mali tablolar hazırlayarak vergi kaybının önlenmesini sağlar 
4,08 ,91 

S29 
Meslek Mensupları iĢletmenin iç denetim sürecini değerlendirerek finansal raporların ve 

muhasebe ortamının güvenilirliğini artırarak vergi kaybının önlenmesini sağlar 
4,15 ,83 

S30 
Meslek Mensupları denetim faaliyetlerini vergi mevzuatı çerçevesinde gerçekleĢtirerek 

vergi kaybının önlenmesini sağlar 
4,18 ,84 
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S31 
Meslek Mensupları iĢletmelerin dönemsonu iĢlemlerinin mali mevzuata göre yapılıp 

yapılmadığını denetleyerek vergi kaybının önlenmesini sağlar 
4,11 ,87 

S32 
Meslek Mensupları iĢletmeyi ilgilendiren mevzuat değiĢiklikleri konusunda muhasebe 

departmanını devamlı bilgilendirerek vergi kaybının önlenmesini sağlar 
4,27 ,75 

S33 

Meslek Mensupları iĢletmelere vermiĢ oldukları hizmet içi eğitimlerle muhasebe 

departmanının mali mevzuat konularında bilgi ve deneyimini artırarak vergi kaybının 

önlenmesini sağlar 

4,13 ,81 

S34 

Meslek Mensupları iĢletmelerde yapmıĢ oldukları vergi planlamaları ile sağlayacağı vergi 

avantajlarını iĢletmelere etkin Ģekilde kullandırarak firmanın vergi kaçırma faaliyetlerini 

azaltabilir 

4,17 ,92 

S35 
Meslek Mensupları iĢletmelere danıĢmanlık hizmetleri vererek finans departmanının 

güvenilir bilgi ve belge oluĢturmasına yardımcı olarak vergi kabının önlenmesini sağlar 
4,07 ,90 

S36 
Meslek Mensuplarının iĢletmelerde sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge 

kullanımını önleyici bir rolü vardır 
4,10 ,99 

S37 

Meslek Mensupları firmalar nezdinde karĢıt incelemeler yaparak iĢletmenin sahte veya 

muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeyle karĢılaĢma olasılığını azaltarak vergi kaybının 

önlenmesini sağlar 

4,15 ,90 

S38 

Meslek Mensupları karĢıt incelemelerle alt firmanın vergi ile ilgili ödevlerini gereği gibi 

yerine getirip getirmediğini inceleyerek iĢletmenin bir vergi riski ile karĢılaĢma olasılığını 

azaltarak vergi kaybının önlenmesini sağlar 

4,10 ,97 

S39 
Tam tasdik uygulaması gerek kaçakçılıkla ilgili olarak mükelleflerin korunması gerekse 

devletin vergi hâsılatını artırması bakımından zorunlu hale getirilmektedir 
3,76 1,14 

S40 

MüĢteriyle tam tasdik sözleĢmesi düzenleyen Meslek Mensupları iĢletmelerde vergi 

kaybına neden olacak uygunsuzlukları kapatmak için bazı durumları gizlemede yardımcı 

olur 

2,92 1,38 

S41 Vergi kaçakçılığı genellikle muhasebe defter ve kayıtları üzerinden yapılmaktadır 3,06 1,35 

S42 Vergi mevzuatı anlaĢılabilir bir yapı arz etmektedir 3,01 1,27 

S43 
ĠĢletmelerde amortisman, yeniden değerleme, yatırım indirimi, istisna ve muafiyet gibi 

iĢlemlerin doğru hesaplanmasında sıkıntılar yaĢanmaktadır 
3,65 1,13 

S44 
Meslek Mensupları yıl içerisinde finansal tablolara yansıtılması gereken tüm hesapların 

gerçek Ģekliyle yer alıp almadığını denetlemektedir 
3,63 1,06 

S45 ĠĢletmelerde belge ve kayıt düzeni konusunda sorunlar yaĢanmaktadır  3,80 1,10 

S46 Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanılması yaygındır 3,31 1,15 

S47 
Yıl boyunca düzenlenen beyannamelerin Meslek Mensuplarınca denetlenmesi ödenmesi 

gereken verginin doğru hesaplanmasına yardımcı olur 
4,13 ,85 

TOPLAM  3,82 1,04 

 
Tablo 8.11. incelendiğinde Meslek mensupları ĠĢletmelerde belge ve kayıt 

düzeni konusunda sorunlar yaĢanmaktadır ibaresine katılıyorum ( =3,80 1,10) düzeyinde 
görüĢ belirtmiĢlerdir. Meslek mensubu müĢteriyle tam tasdik sözleĢmesi düzenleyen 
Meslek Mensupları iĢletmelerde vergi kaybına neden olacak uygunsuzlukları kapatmak 
için bazı durumları gizlemede yardımcı olur ibaresine kararsızım ( =2,92 1,38) 

düzeyinde görüĢ belirtmiĢlerdir. Meslek mensuplarınca vergi mevzuatının anlaĢılabilir 
bir yapı arz ettiği görüĢü kararsızım ( =3,01 1,27) düzeyindedir. Meslek mensupları 
vergi suçlarını önlemek için vergi cezalarının etkili olduğu hususunda katılıyorum 
( =3,57 1,28) düzeyinde görüĢ belirtmiĢlerdir. Meslek mensupları hakkında daha önce 
vergi cezası kesilen bir iĢletmenin danıĢmanlık ve denetim hizmetini üstlenmem 
konusunda kararsızım ( =3,01 1,30) düzeyinde görüĢ belirtmiĢlerdir. Meslek 
mensuplarının vergi cezaları konusundaki genel düĢünceleri ise katılıyorum 
( =3,82 1,04) düzeyindedir.
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9. BULGULAR 
 
9.1. Kestirisel Analizlerden Elde Edilen Bulgular 

 
AraĢtırmada meslek mensuplarının mesleki yeterliklerine iliĢkin görüĢleri ile 

cinsiyet, yaĢ, hizmet yılı, mesleki unvan, mesleği icra etme Ģekilleri ve mükellef sayısı 
değiĢkenleri arasında anlamlı bir iliĢki olup olmadığı araĢtırılmak istenmiĢtir. Hangi 
analizlerin yapılmasına karar vermek için verilerin homojenliğine ve normal dağılım 
göstermesine bakılmıĢtır. Homojenlik analizi için ANOVA analizinde homogenity of 
variances analizi uygulanmıĢ p>0,05 çıkmıĢ; normal dağılım için ise Kolmogorov 
Smirnov analizi uygulanmıĢ p>0,05 bulunmuĢ; örneklem sayısının da yeterli olması 
nedeniyle verilere parametrik analizler uygulanmasına karar verilmiĢtir. Bu nedenle 
araĢtırmadan elde edilen verilere bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü ANOVA 
analizleri uygulanmıĢtır. Bu analizler sonucu elde edilen bulgular aĢağıda tartıĢılmıĢtır. 

 
9.1.1.  Hipotezi Ġle Ġlgili Bulgular 
 

: Meslek Mensuplarının Mesleki Yeterlilik ile ilgili düĢünceleriyle cinsiyetleri 
arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 
 
Ek.1 de görüldüğü gibi mesleki yeterlilik ile meslek mensuplarının cinsiyetleri arasında 
anlamlı farklılıklar bulunmamaktadır (p>0,05).  
 
9.1.2.  Hipotezi Ġle Ġlgili Bulgular 
 

: Meslek Mensuplarının Mesleki Yeterlilik ile ilgili düĢünceleriyle yaĢ değiĢkenleri 
arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 
 

Tablo 9.12. Mesleki Yeterlilik YaĢ DeğiĢkeni ĠliĢkisi 

 Yaş N  Ss 
Varyansın 

Kaynağı 

Karelerin 

Toplamı 
sd F p Fark 

Soru 

17 

31-40 119 4,35 ,96 Gruplar 

Arası  10,68 2 

5,672 ,004 1-2 
41-50 104 3,92 ,98 

51- 44 4,05 ,96 
Grup Ġçi 248,47 264 

Toplam 267 4,13 ,99 

 
Tablo 9.12. de görüldüğü gibi meslek mensuplarının yaĢ gruplarına göre soru 

17’ ye iliĢkin görüĢleri arasında anlamlı bir fark bulunmuĢtur (F(2,264)=5,672; p<0,05). 
Bu farkın hangi gruplar arasında olduğuna karar vermek için Tukey testi yapılmıĢ ve 1-
2 gruplar arasında 1. grup lehine fark olduğu tespit edilmiĢtir. 1. Grupta yer alan meslek 
mensupları, meslektaĢlarının mükelleflerinin eğitilmesine katkıda bulunmaları 
gerektiğini düĢünmektedirler. 

 
9.1.3.  Hipotezi Ġle Ġlgili Bulgular 
 

: Meslek Mensuplarının Mesleki Yeterlilik ile ilgili düĢünceleriyle medeni durumları 
arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 
 
Ek.3’ te görüldüğü gibi yapılan analiz sonucunda mesleki yeterlilik ile meslek 
mensuplarının medeni durumları arasında anlamlı bir iliĢki bulunmamaktadır (p>0,05). 
 
9.1.4.  Hipotezi Ġle Ġlgili Bulgular 
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: Meslek Mensuplarının Mesleki Yeterlilik ile ilgili düĢünceleriyle eğitim düzeyleri 
arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 
 

Tablo 9.13. Mesleki Yeterlilik Eğitim Düzeyi ĠliĢkisi 

 
Eğitim 

Düzeyi 
N  ss 

Varyansın 

Kaynağı 

Karelerin 

Toplamı 
sd F p Fark 

Soru 

10 

Önlisans 30 3,97 1,38 Gruplar 

Arası  6,388 2 

3,252 0,040 1-2 
Lisans 213 4,44 ,93 

Lisansüstü 24 4,54 ,93 
Grup Ġçi 259,319 264 

Toplam 267 4,39 ,100 

 
Tablo 9.13. de görüldüğü gibi meslek mensuplarının eğitim düzeylerine göre 

soru 10’ a iliĢkin görüĢleri arasında anlamlı bir fark bulunmuĢtur (F(2,264)=3,252; 
p<0,05). 1-2 grupları arasında 2. Grup lehine fark olduğu tespit edilmiĢtir. Lisans 
mezunu olan meslek mensupları görev ve yetkilerini kullanmada daha çok özgürce 
hareket etmekten yanadırlar. 

 
9.1.5.  Hipotezi Ġle Ġlgili Bulgular 
 

: Meslek Mensuplarının Mesleki Yeterlilik ile ilgili düĢünceleriyle mesleki kıdemleri 
arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 
 
Ek.5’ te görüldüğü gibi mesleki yeterlilik ile mesleki kıdem arasında anlamlı bir iliĢki 
bulunmamaktadır (p>0.05). 
 
9.1.6.  Hipotezi Ġle Ġlgili Bulgular 
 

: Meslek Mensuplarının Mesleki Yeterlilik ile ilgili düĢünceleriyle mesleki unvanları 
arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 
 
Ek.6’ da görüldüğü gibi mesleki yeterlilik ile mesleki unvan arasında anlamlı bir iliĢki 
bulunmamaktadır (p>0.05). 
 
9.1.7.  Hipotezi Ġle Ġlgili Bulgular 
 

: Meslek Mensuplarının Mesleki Yeterlilik ile ilgili düĢünceleriyle mesleklerini icra 
etme Ģekilleri arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 
 

Tablo 9.14. Mesleki Yeterlilik Mesleği Ġcra Etme ġekli ĠliĢkisi 

 İcra Şekli     N     ss 
Levene Testi sd t p 

F p    

Soru 9 
Bireysel 235 4,49 0,88 

12,761 ,000 265 
-

2,239 
0,026 

Bağımlı 32 4,84 0,37 

Soru 17 
Bireysel 235 4,09 1,02 

5,318 ,022 265 
-

2,248 
0,025 

Bağımlı 32 4,50 0,57 

 
Tablo 9.14. de görüldüğü gibi meslek mensuplarının mesleklerini icra etme 

Ģekillerine göre soru 9’ a iliĢkin görüĢleri arasında anlamlı bir fark bulunmuĢtur 
(F(265)=12,761; p<0,05).  Mesleğini bağımlı olarak icra eden meslek mensupları rapor ve 
denetimlerde daha çok rasyonel davranmaları gerektiğini düĢünmektedir. 

Meslek mensuplarının soru 17’ ye iliĢkin görüĢlerinde anlamlı bir fark 
bulunmuĢtur (F265)=5,318; p<0,05). Mesleğini bağımlı olarak icra eden meslek 
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mensupları meslektaĢlarının mükelleflerin eğitilmesine katkıda bulunması gerektiğini 
savunmaktadırlar. 

 
9.1.8.  Hipotezi Ġle Ġlgili Bulgular 
 

: Meslek Mensuplarının Mesleki Yeterlilik ile ilgili düĢünceleriyle mükellef sayıları 
arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 
 

Tablo 9.15. Mesleki Yeterlilik Mükellef Sayısı ĠliĢkisi 

 
Mükellef 

Sayısı 
    N     ss 

Levene Testi sd t p 

F p    

Soru 17 
1-30 91 4,38 0,74 

6,833 ,009 265 3,018 0,003 
31- 176 4,01 1,07 

 
Tablo 9.15. de görüldüğü gibi meslek mensuplarının sahip oldukları mükellef 

sayılarına iliĢkin görüĢleri arasında anlamlı bir fark bulunmuĢtur (t(265) = 3,018; p<0,05). 
1-30 arasında mükellef sayısına sahip olan meslek mensupları, meslektaĢlarının 
mükelleflerin eğitilmesine katkıda bulunmaları gerektiği görüĢündedirler. 

 
9.1.9.  Hipotezi Ġle Ġlgili Bulgular 
 

: Meslek Mensuplarının Vergi Cezaları ile ilgili düĢünceleriyle cinsiyetleri arasında 
anlamlı bir iliĢki yoktur. 
 

Tablo 9.16. Vergi Cezaları Cinsiyet ĠliĢkisi 

 Cinsiyet         N                     ss 
Levene Testi sd t p 

F p    

Soru 27 
Bayan 30 3,63 1,35 

14,172 ,000 265 2,253 0,025 
Erkek 237 4,06 ,93 

 
Tablo 9.16. da görüldüğü gibi meslek mensuplarının cinsiyet farklılıklarına 

iliĢkin görüĢleri arasında anlamlı bir fark bulunmuĢtur (t(265)=2,253;p<0,05). Erkeklerin 
bayanlara oranla meslek mensuplarının iĢletmenin yaptığı kayıtların doğruluğunu 
denetleyerek vergi kaybının önlenmesini sağladığını savunmaktadır. 

 
9.1.10.  Hipotezi Ġle Ġlgili Bulgular 
 

: Meslek Mensuplarının Vergi Cezaları ile ilgili düĢünceleriyle yaĢ değiĢkenleri 
arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 
 

Tablo 9.17. Vergi Cezaları YaĢ DeğiĢkeni ĠliĢkisi 

 Yaş N  Ss 
Varyansın 

Kaynağı 

Karelerin 

Toplamı 
sd F p 

Fark 

Soru 37 

31-40 119 4,27 ,84 Gruplar 

Arası  8,001 2 

5,077 0,007 

1-3 
41-50 104 4,17 ,86 

51- 44 3,77 1,05 
Grup Ġçi 208,007 264 

Toplam 267 4,15 ,90 

Soru 41 

31-40 119 3,20 1,38 Gruplar 

Arası  15,292 2 

4,295 0,015 1-3 
41-50 104 3,11 1,34 

51- 44 2,52 1,21 
Grup Ġçi 469,973 264 

Toplam 267 3,05 1,35 
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Tablo 9.17. de görüldüğü gibi meslek mensuplarının yaĢ gruplarına göre soru 
37’ ye iliĢkin görüĢleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiĢtir 
(F(2,264)=5,077; p<0,05). 1-3 grupları arasında 1. grup lehine fark olduğu tespit 
edilmiĢtir. 31-40 yaĢ grubuna dahil olan meslek mensuplarının firmalar nezdinde karĢıt 
incelemeler yaparak yanıltıcı belge ile karĢılaĢma olasılığını azaltarak vergi kaybının 
önlenmesini sağladığını savunmaktadır. 

Meslek mensuplarının yaĢ gruplarına göre soru 41’ e iliĢkin görüĢleri arasında 
anlamlı bir fark bulunmuĢtur (F(2,264)=4,295; p<0,05). Yine 1-3 grupları arasında 1. grup 
lehine fark olduğu görülmektedir. 31-40 yaĢ grubunda yer alan meslek mensupları vergi 
kaçakçılığının genellikle muhasebe defter ve kayıtları üzerinden yapıldığı görüĢüne 
sahiptirler.  

 
9.1.11.  Hipotezi Ġle Ġlgili Bulgular 

 
: Meslek Mensuplarının Vergi Cezaları ile ilgili düĢünceleriyle medeni durumları 

arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 
 

Tablo 9.18. Vergi Cezaları Medeni Durum ĠliĢkisi 

 
Medeni 

Durum 
    N           ss 

Levene Testi 
sd t p 

F p 

Soru 36 
Evli 242 4,14 ,95 

5,012 ,026 265 2,069 0,040 
Bekar 25 3,72 1,24 

 
Tablo 9.18. de görüldüğü gibi meslek mensuplarının medeni durumlarına iliĢkin 

görüĢleri arasında anlamlı bir fark bulunmuĢtur (t(265)=2,069;p<0,05). Evli meslek 
mensupları meslektaĢlarının iĢletmelerde sahte ve yanıltıcı belge kullanımını önleyici 
bir rolü olduklarını düĢünmektedir. 

 
9.1.12.  Hipotezi Ġle Ġlgili Bulgular 
 

: Meslek Mensuplarının Vergi Cezaları ile ilgili düĢünceleriyle eğitim düzeyleri 
arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 
 

Tablo 9.19. Vergi Cezaları Eğitim Düzeyi ĠliĢkisi 

 
Eğitim 

Düzeyi 
N  ss 

Varyansın 

Kaynağı 

Karelerin 

Toplamı 
sd F p Fark 

Soru 

28 

Önlisans 30 4,23 ,82 Gruplar 

Arası  
5,783 2 

3,555 0,030 1-3 
Lisans 213 4,10 ,88 

Lisansüstü 24 3,63 1,13 
Grup Ġçi 214,719 264 

Toplam 267 4,07 ,91 

Soru 

29 

Önlisans 30 4,13 ,73 Gruplar 

Arası  
7,547 2 

5,687 0,004 2-3 
Lisans 213 4,22 ,79 

Lisansüstü 24 3,63 1,10 
Grup Ġçi 175,157 264 

Toplam 267 4,15 ,83 

Soru 

32 

Önlisans 30 4,17 ,91 Gruplar 

Arası  
6,528 2 

6,106 0,003 2-3 
Lisans 213 4,33 ,68 

Lisansüstü 24 3,79 ,88 
Grup Ġçi 141,120 264 

Toplam 267 4,26 ,75 

Soru 

33 

Önlisans 30 4,00 ,91 Gruplar 

Arası  
7,726 2 

6,073 0,003 2-3 

Lisans 213 4,20 ,77 
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Lisansüstü 24 3,63 ,92 
Grup Ġçi 167,944 264 

Toplam 267 4,13 ,81 

Soru 

34 

Önlisans 30 3,90 1,09 Gruplar 

Arası  
16,992 2 

10,901 0,000 2-3 Lisans 213 4,28 ,83 

Lisansüstü 24 3,46 1,06 
Grup Ġçi 205,757 264 

Toplam 267 4,16 ,92 

Soru 

35 

Önlisans 30 3,90 ,99 Gruplar 

Arası  
7,922 2 

5,083 0,007 2-3 Lisans 213 4,15 ,87 

Lisansüstü 24 3,58 ,88 
Grup Ġçi 205,726 264 

Toplam 267 4,07 ,90 

Soru 

38 

Önlisans 30 3,97 1,22 Gruplar 

Arası  
11,875 2 

6,676 0,001 2-3 Lisans 213 4,18 ,87 

Lisansüstü 24 3,46 1,14 
Grup Ġçi 234,784 264 

Toplam 267 4,09 ,96 

 
Tablo 9.19. da görüldüğü gibi meslek mensuplarının eğitim düzeylerine göre 

soru 28’ e iliĢkin görüĢleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiĢtir 
(F(2,264)=3,555;p<0,05). 1-3 grupları arasında 1. grup lehine fark olduğu tespit edilmiĢtir. 
Ön lisans mezunu meslek mensupları yapmıĢ oldukları finansal denetimler neticesinde 
iĢletmelerin daha Ģeffaf mali tablolar hazırlayarak vergi kaybının önleneceği 
düĢüncesine sahiptirler. 

Meslek mensuplarının eğitim düzeylerine göre soru 29’ a iliĢkin görüĢleri 
arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiĢtir (F(2,264)=5,687;p<0,05). 2-3 grupları 
arasında 2. grup lehine fark olduğu tespit edilmiĢtir. Lisans mezunu meslek mensupları 
iĢletmenin iç denetim sürecini değerlendirerek finansal raporların ve muhasebe 
ortamının güvenirliliğini arttırarak vergi kaybının önleneceğini düĢünmektedirler. 

Meslek mensuplarının eğitim düzeylerine göre soru 32’ ye iliĢkin görüĢleri 
arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiĢtir (F(2,264)=6,106;p<0,05). 2-3 grupları 
arasında 2. grup lehine fark olduğu tespit edilmiĢtir. Lisans mezunu meslek mensupları 
iĢletmeyi ilgilendiren mevzuat değiĢiklikleri konusunda muhasebe departmanını 
devamlı bilgilendirerek vergi kaybının önleneceğini savunmaktadır. 

Meslek mensuplarının eğitim düzeylerine göre soru 33’ e iliĢkin görüĢleri 
arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiĢtir (F(2,264)=6,073;p<0,05). 2-3 grupları 
arasında 2. grup lehine fark olduğu tespit edilmiĢtir. Lisans mezunu meslek mensupları 
iĢletmelere vermiĢ oldukları hizmet içi eğitimlerle muhasebe departmanının mali 
mevzuat konularında bilgi ve deneyimini arttırarak vergi kaybının önleneceği 
görüĢündedirler. 

Meslek mensuplarının eğitim düzeylerine göre soru 34’ e iliĢkin görüĢleri 
arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiĢtir (F(2,264)=10,901;p<0,05). 2-3 grupları 
arasında 2. grup lehine fark olduğu tespit edilmiĢtir. Lisans mezunu meslek mensupları 
iĢletmelerde yapmıĢ oldukları vergi planlamaları ile sağlayacağı vergi avantajlarını 
iĢletmelere etkin Ģekilde kullandırarak vergi kaçırma faaliyetlerinin azaltılabileceğini 
savunmaktadırlar. 

Meslek mensuplarının eğitim düzeylerine göre soru 35’ e iliĢkin görüĢleri 
arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiĢtir (F(2,264)=5,083;p<0,05). 2-3 grupları 
arasında 2. grup lehine fark olduğu tespit edilmiĢtir. Lisans mezunu meslek mensupları 
iĢletmelere danıĢmanlık hizmetleri vererek finans departmanının güvenilir bilgi ve belge 
oluĢturmasına yardımcı olarak vergi kaybının önleneceği kanısındadırlar. 

Meslek mensuplarının eğitim düzeylerine göre soru 38’ e iliĢkin görüĢleri 
arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiĢtir (F(2,264)=6,676;p<0,05). 2-3 grupları 
arasında 2. grup lehine fark olduğu tespit edilmiĢtir. Lisans mezunu meslek mensupları 
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karĢıt incelemelerle alt firmanın vergi ile ilgili ödevlerini gereği gibi yerine getirip 
getirmediğini inceleyerek iĢletmenin bir vergi riski ile karĢılaĢma olasılığını azaltarak 
vergi kaybının önleneceği görüĢündedirler. 

 
9.1.13.  Hipotezi Ġle Ġlgili Bulgular 
 

: Meslek Mensuplarının Vergi Cezaları ile ilgili düĢünceleriyle mesleki kıdemleri 
arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 
 

Tablo 9.20. Vergi Cezaları Mesleki Kıdem ĠliĢkisi 

 Kıdem N  Ss 
Varyansın 

Kaynağı 

Karelerin 

Toplamı 
sd F p Fark 

Soru 22 

1-5 35 4,03 1,20 Gruplar 

Arası  
11,609 3 

2,938 0,034 3-4 
6-10 yıl 65 3,90 1,11 

11-15 yıl 71 4,07 ,96 

Grup Ġçi 346,399 263 15- 96 3,58 1,27 

Toplam 267 3,85 1,16 

Soru 30 

1-5 35 3,83 1,01 Gruplar 

Arası  
5,646 3 

2,704 0,046 1-2 
6-10 yıl 65 4,30 ,61 

11-15 yıl 71 4,24 ,76 

Grup Ġçi 183,080 263 15- 96 4,17 ,94 

Toplam 267 4,18 ,84 

Soru 39 

1-5 35 3,57 1,09 Gruplar 

Arası  
17,607 3 

4,712 0,003 3-4 
6-10 yıl 65 3,83 1,13 

11-15 yıl 71 4,13 ,89 

Grup Ġçi 327,569 263 15- 96 3,50 1,25 

Toplam 267 3,76 1,14 

Soru 40 

1-5 35 3,23 1,24 Gruplar 

Arası  
25,081 3 

4,540 0,004 1-3 6-10 yıl 65 2,83 1,43 

11-15 yıl 71 2,48 1,29 

Grup Ġçi 484,268 263 15- 96 3,20 1,40 

Toplam 267 2,92 1,38 

 
Tablo 9.20. de görüldüğü gibi meslek mensuplarının mesleki kıdemlerine göre 

soru 22’ ye iliĢkin görüĢleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiĢtir 
(F(3,263)=2,938;p<0,05). 3-4 grupları arasında 3. grup lehine fark olduğu tespit edilmiĢtir. 
Mesleki kıdemi 11-15 yıl olan meslek mensupları, meslektaĢlarının kamunun vergi 
denetim unsurlarından olduğu görüĢündedirler. 

Meslek mensuplarının mesleki kıdemlerine göre soru 30’ a iliĢkin görüĢleri 
arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiĢtir (F(3,263)=2,704;p<0,05). 1-2 grupları 
arasında 2. grup lehine fark olduğu tespit edilmiĢtir. Mesleki kıdemi 6-10 yıl olan 
meslek mensupları denetim faaliyetlerini vergi mevzuatı çerçevesinde gerçekleĢtirerek 
vergi kaybının önlenmesi görüĢüne hakimdirler. 

Meslek mensuplarının mesleki kıdemlerine göre soru 39’ a iliĢkin görüĢleri 
arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiĢtir (F(3,263)=4,712;p<0,05). 3-4 grupları 
arasında 3. grup lehine fark olduğu tespit edilmiĢtir. Mesleki kıdemi 11-15 yıl olan 
meslek mensupları tam tasdik uygulamasının gerek kaçakçılıkla ilgili olarak 
mükelleflerin korunması gerekse devletin vergi hasılatını arttırması bakımından zorunlu 
hale getirilmelidir düĢüncesindedirler. 
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Meslek mensuplarının mesleki kıdemlerine göre soru 40’ a iliĢkin görüĢleri 
arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiĢtir (F(3,263)=4,540;p<0,05). 1-3 grupları 
arasında 1. grup lehine fark olduğu tespit edilmiĢtir. Mesleki kıdemi 1-5 yıl olan meslek 
mensupları müĢteri ile tam tasdik sözleĢmesi düzenleyen meslek mensuplarının 
iĢletmelerde vergi kaybına neden olacak uygunsuzlukları kapatmak için bazı durumları 
gizlemeye yardımcı oldukları görüĢüne sahiptirler. 

 
9.1.14.  Hipotezi Ġle Ġlgili Bulgular 

 
: Meslek Mensuplarının Vergi Cezaları ile ilgili düĢünceleriyle mesleki unvanları 

arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 
 
Ek.6’ da görüldüğü gibi vergi cezaları ile meslek mensuplarının mesleki unvanları 
arasında anlamlı bir iliĢki bulunmamaktadır. 
 
9.1.15.  Hipotezi Ġle Ġlgili Bulgular 
 

: Meslek Mensuplarının Vergi Cezaları ile ilgili düĢünceleriyle mesleklerini icra 
etme Ģekilleri arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 
 

Tablo 9.21. Vergi Cezaları Mesleği Ġcra Etme ġekli ĠliĢkisi 

 İcra Şekli     N           ss 
Levene Testi 

sd t p 
F p 

Soru 46 
Bireysel 235 3,39 1,13 

0,034 ,853 265 2,978 0,003 
Bağımlı 32 2,75 1,16 

 
Tablo 9.21. de görüldüğü gibi meslek mensuplarının mesleklerini icra etme 

Ģekillerine iliĢkin görüĢleri arasında anlamlı bir fark bulunmuĢtur (t(265)=2,978;p<0,05). 
Mesleklerini bireysel olarak icra eden meslek mensupları sahte ve muhteviyatı itibariyle 
yanıltıcı belge kullanılmasının yaygın olduğu görüĢündedirler. 

 
9.1.16.  Hipotezi Ġle Ġlgili Bulgular 

 
: Meslek Mensuplarının Vergi Cezaları ile ilgili düĢünceleriyle mükellef sayıları 

arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 
 

Tablo 9.22. Vergi Cezaları Mükellef Sayıları ĠliĢkisi 

 
Mükellef 

Sayısı 
    N     ss 

Levene Testi sd t p 

F p    

Soru 22 
1-30 91 4,07 1,05 

4,652 ,032 265 2,201 0,029 
31- 176 3,74 1,20 

Soru 26 
1-30 91 3,34 1,38 

6,478 ,011 265 3,078 0,002 
31- 176 2,84 1,21 

Soru 27 
1-30 91 4,20 ,91 

,014 ,907 265 2,180 0,030 
31- 176 3,92 1,02 

 
Tablo 9.22. de görüldüğü gibi meslek mensuplarının sahip oldukları mükellef 

sayılarına göre soru 22’ ye iliĢkin görüĢleri arasında anlamlı bir fark bulunmuĢtur (t(265) 

= 2,201;p<0,05). 1-30 arasında mükellef sayısına sahip olan meslek mensupları, 
meslektaĢlarının kamunun vergi denetim unsurlarından olduğu görüĢündedirler. 

Meslek mensuplarının sahip oldukları mükellef sayılarına göre soru 26’ ya 
iliĢkin görüĢleri arasında anlamlı bir fark bulunmuĢtur (t(265)=3,078;p<0,05). 1-30 
arasında mükellef sayısına sahip olan meslek mensupları, hakkında daha önce vergi 
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cezası kesilen bir iĢletmenin danıĢmanlık ve denetim hizmetini üstlenmem 
görüĢündedirler. 

Meslek mensuplarının sahip oldukları mükellef sayılarına göre soru 27’ ye 
iliĢkin görüĢleri arasında anlamlı bir fark bulunmuĢtur (t(265)=2,180;p<0,05). 1-30 
arasında mükellef sayısına sahip olan meslek mensupları, iĢletmelerin kanuni 
defterlerine yapılan kayıtların doğruluğunu denetleyerek hatalı kayıtların tespit edilip 
düzeltilmesi yoluyla vergi kaybının önleneceğini düĢünmektedirler. 
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10. SONUÇ VE TARTIġMA 
 

Türkiye’ de Mali MüĢavirlik mesleği herhangi bir yasal düzenlemeye 
dayanmadan yıllarca yürütülmüĢtür. Ancak 1989 tarihinde yürürlüğe konan 3568 sayılı 
kanun ile yasal bir çerçeveye kavuĢmuĢtur. Bu yasal düzenlemelere göre muhasebe 
denetimi, danıĢmanlık ve tasdik gibi iĢlemler belirtilen yasada yetki almıĢ meslek 
mensuplarınca yürütülmektedir. 

Vergi suçları genelde tüm dünyada görülen bir olgudur. Nasıl ki diğer suçlar 
belirli bazı nedenlerle iĢleniyorsa vergi suçları da kendine özgü özellikte ve ağırlıkta 
nedenlerle iĢlenmektedir. Vergi suçları genelde kriminolojide beyaz yaka olarak 
isimlendirilen suçlardandır. Bu nedenle belirli bir zekânın ürünü olup genellikle belirli 
bir organizasyon oluĢumu içerisinde iĢlenmektedir. Denetim olanaklarının fazla 
olmaması ise bu suçların iĢlenmesinde etkin bir rol oynamaktadır. 

Denetim, uzman ve bağımsız kiĢilerce ekonomik faaliyetlere uygulanan kanıt 
toplama ve değerleme esasına dayanan bir karĢılaĢtırma sürecidir. Bunun yanı sıra 
denetlenen firmaya, kamuya ve devlete birçok yararı bulunan bağımız denetim güvenilir 
bilgi sağlamak için yönetime mali tablolarla ilgili olarak analiz, denetim ve rapor 
hazırlama gibi konular üzerinde yol gösteren süreçtir. 

Literatür incelendiğinde; 
TaĢtan (2006), Yeminli Mali MüĢavirlerin kayıt dıĢılığa bağlı olarak oluĢan 

vergi kayıplarıyla mücadelede yetkilerinin geniĢletilmesi bulgularına ulaĢmıĢtır. Analiz 
kısmında yetkilerin geniĢletilmesi konusunda meslek mensuplarının yetkilerinin 
çoğunluğu bu görüĢü desteklemiĢlerdir. 

Ertürk (2007), Yeminli Mali MüĢavirlerin tasdik uygulamasının vergi kaybını 
önlediği sonucuna ulaĢmıĢtır. AraĢtırmada meslekte uzun yıllar hizmet veren meslek 
mensuplarının tam tasdik uygulamasının zorunlu hale getirilmesini istedikleri sonucuna 
ulaĢılmıĢtır. 

Yılmaz (2007), Muhasebe kayıt ve belgelerin incelenmesinin vergi suçlarını 
önlemede etkili olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır. ÇalıĢmamızda bu yargıyla paralel 
sonuçlara varılmıĢtır. Ayrıca yine çalıĢmamızla paralel olarak tasdik uygulamasının 
zorunlu hale getirilmesi sonucu dile getirilmiĢtir. 

Köker (2009), yaptığı çalıĢmasında Yeminli Mali MüĢavirlerin tasdik hizmeti ile 
iĢletmelerde sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanımının azaldığı 
sonucuna ulaĢmıĢtır. Yaptığımız analizler sonucunda ise sahte ve muhteviyatı itibariyle 
yanıltıcı belge kullanılmasının azaldığı sonucuna ulaĢılmamıĢtır. 

Tüm (2010), Yeminli Mali MüĢavirlerin danıĢmanlık fonksiyonu ve tasdik 
iĢlemlerinin vergi kaybını önlemede etkili olduğu bulgularına ulaĢmıĢtır. Bu bakımdan 
yaptığımız araĢtırma kiĢinin çalıĢması ile paralellik göstermektedir. 

Tüm bu teorik ayrıntılardan sonra araĢtırma için hazırlanan anket uygulaması 
bütün detaylarıyla değerlendirilerek yorumlanmıĢtır. Vergi suçlarının önlenmesinde 
Bağımsız denetim ve Yeminli Mali MüĢavirlerin tutumları çeĢitli değiĢken ve ölçeklerle 
araĢtırılmıĢtır. Yapılan bağımsız örneklem t ve tek yönlü ANOVA testleri sonucunda 
çıkan sonuçları Ģu Ģekilde özetlemek mümkündür. 

Meslek mensupları kayıtlı oldukları odaların mesleki yeterliliklerini ve 
toplumdaki konumlarını kısmen de olsa yeterli görmektedirler. Ayrıca meslek 
mensupları iĢ iliĢkileri dıĢında sosyal yaĢamda da iliĢki halinde olduklarını 
belirtmiĢlerdir. 

Meslek mensupları vergi beyanlarının gerçeğe uygun ve doğru olarak 
yapılmasını sağlamanın öncelikli bir öneme sahip olduğunu, mükelleflerce en fazla 
iĢlenen vergi suçunun özel usulsüzlük suçları (fatura ve belge almama veya vermeme 
vb. gibi) olduğunu, vergi kaçırma eğiliminde olan mükelleflerin en çok baĢvurdukları 
yolun sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanmak olduğunu 
belirtmiĢlerdir. Buna ek olarak meslektaĢlarının vergi kaybını önlemek için istifade 
ettikleri en güvenli denetimin karĢıt inceleme yapmak ve muhasebe kayıtlarını 
incelemek olduğu hakkında görüĢe sahiptirler. 

Mesleki yeterlilik ile yaĢ değiĢkeni iliĢkisi hipotezinin sonucunda meslek 
mensubu mükelleflerin eğitilmesine katkıda bulunmalıdır sonucuna ulaĢılmıĢtır. 
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Buradan hareketle mesleğe yeni adım atmıĢ gençler (31-40 yaĢ grubunda yer alan 
meslek mensupları), meslektaĢlarının mükelleflerinin eğitilmesine katkıda bulunmaları 
gerektiğini düĢünmektedirler. 

Mesleki yeterlilik ile eğitim düzeyi iliĢkisi hipotezinin sonucunda meslek 
mensubu görev ve yetkilerini kullanırken özgürce hareket etmelidir sonucuna 
ulaĢılmıĢtır. Lisans mezunu olan meslek mensupları görev ve yetkilerini kullanırken 
daha çok özgürce hareket etmekten yanadırlar. Ancak olması gereken özgürlükten 
ziyade kanun ve yönetmeliklere uygun hareket etmektir. 

Mesleki yeterlilik ile mesleklerini icra etme Ģekilleri iliĢkisi hipotezi sonucunda 
meslek mensubu hazırladığı rapor ve gerçekleĢtirdiği denetimlerde rasyonel 
davranmalıdır sonucuna ulaĢılmıĢtır. Mesleğini bağımlı olarak icra eden meslek 
mensupları rapor ve denetimlerde daha çok rasyonel davranmaları gerektiğini 
düĢünmektedir. Çıkan bu sonuç neticesinde bireysel olarak çalıĢan meslek 
mensuplarının bir takım etkiler altında hareket ettiği sonucuna ulaĢılabilir. Diğer bir 
sonuç ise, meslek mensubu mükelleflerin eğitilmesine katkıda bulunmalıdır. Mesleğini 
bağımlı olarak icra eden meslek mensupları meslektaĢlarının mükelleflerin eğitilmesine 
katkıda bulunması gerektiğini savunmaktadırlar. Bireysel çalıĢanların ise 
mükelleflerinin eğitilmesinden yana olmadıkları ortaya çıkmaktadır. 

Mesleki yeterlilik ile mükellef sayısı iliĢkisi hipotezi sonucunda meslek 
mensubu mükelleflerin eğitilmesine katkıda bulunmalıdır sonucu ortaya çıkmıĢtır. 1-30 
arasında mükellef sayısına sahip olan meslek mensupları, meslektaĢlarının mükelleflerin 
eğitilmesine katkıda bulunmaları gerektiği görüĢündedirler.  

Vergi cezaları ile cinsiyet iliĢkisi hipotezi sonucunda meslek mensupları 
iĢletmelerin kanuni defterlerine yapılan kayıtların doğruluğunu denetleyerek hatalı 
kayıtların tespit edilip düzeltilmesi yoluyla vergi kaybının önlenmesini sağladığı sonucu 
çıkmıĢtır. Erkekler meslek mensuplarının iĢletmenin yaptığı kayıtların doğruluğunu 
denetleyerek vergi kaybının önlenmesini sağladığını savunmaktadırlar. Bayanların ise 
bu düĢünceyi kabul etmedikleri ortaya çıkmıĢtır. 

Vergi cezaları ile cinsiyet iliĢkisi hipotezi sonucunda meslek mensupları firmalar 
nezdinde karĢıt incelemeler yaparak iĢletmenin sahte veya muhteviyatı itibariyle 
yanıltıcı belge ile karĢılaĢma olasılığını azaltarak vergi kaybının önlenmesini sağladığı 
sonucu çıkmıĢtır. Genç meslek mensupları (31-40 yaĢ grubuna dâhil olan) firmalar 
nezdinde karĢıt incelemeler yaparak yanıltıcı belge ile karĢılaĢma olasılığını azaltarak 
vergi kaybının önlenmesini sağladığını düĢünmektedir. Yine aynı iliĢkinin hipotez 
sonucuna göre vergi kaçakçılığı genellikle muhasebe defter ve kayıtları üzerinden 
yapılmaktadır. 31-40 yaĢ grubunda yer alan genç meslek mensuplarının vergi 
kaçakçılığının genellikle muhasebe defter ve kayıtları üzerinden yapıldığını düĢündüğü 
görülmektedir.  

Vergi cezaları ile medeni durum iliĢkisi hipotezi sonucunda meslek 
mensuplarının iĢletmelerde sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanımını 
önleyici bir rolü vardır sonucu çıkmıĢtır. Evli meslek mensuplarının meslektaĢlarının 
iĢletmelerde sahte ve yanıltıcı belge kullanımını önleyici bir rolü olduğunu düĢünmesine 
karĢın bekar meslek mensuplarının meslektaĢlarının iĢletmeler bazında böyle bir 
etkisinin olduğunu düĢünmemektedirler. 

Vergi cezaları ile eğitim düzeyi iliĢkisi hipotezi sonucunda meslek mensupları 
yapmıĢ oldukları finansal denetimler neticesinde iĢletmelerin daha Ģeffaf mali tablolar 
hazırlayarak vergi kaybının önlenmesini sağlar sonucuna ulaĢılmıĢtır. Ön lisans mezunu 
meslek mensupları yapmıĢ oldukları finansal denetimler neticesinde iĢletmelerin daha 
Ģeffaf mali tablolar hazırlayarak vergi kaybının önleneceği düĢüncesine sahiptirler. 
Meslek mensupları iç denetim sürecini değerlendirerek finansal raporların ve muhasebe 
ortamının güvenilirliğini arttırarak vergi kaybının önlenmesini sağlar sonucu 
bulunmuĢtur. Lisans mezunu meslek mensupları iĢletmenin iç denetim sürecini 
değerlendirerek finansal raporların ve muhasebe ortamının güvenirliliğini arttırarak 
vergi kaybının önleneceğini düĢünmektedirler. Meslek mensupları iĢletmeyi ilgilendiren 
mevzuat değiĢiklikleri konusunda muhasebe departmanını devamlı bilgilendirerek vergi 
kaybının önlenmesini sağlar sonucu çıkmıĢtır. Lisans mezunu meslek mensupları 
iĢletmeyi ilgilendiren mevzuat değiĢiklikleri konusunda muhasebe departmanını 
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devamlı bilgilendirerek vergi kaybının önleneceğini savunmaktadırlar. Meslek 
mensupları iĢletmelere vermiĢ oldukları hizmet içi eğitimlerle muhasebe departmanının 
mali mevzuat konularında bilgi ve deneyimini arttırarak vergi kaybının önlenmesini 
sağlar sonucuna ulaĢılmıĢtır. Lisans mezunu meslek mensupları iĢletmelere vermiĢ 
oldukları hizmet içi eğitimlerle muhasebe departmanının mali mevzuat konularında 
bilgi ve deneyimini arttırarak vergi kaybının önleneceği düĢüncesindedir. Meslek 
mensupları iĢletmelerde yapmıĢ oldukları vergi planlamaları ile sağlayacağı vergi 
avantajlarını iĢletmelere etkin Ģekilde kullandırarak firmanın vergi kaçırma faaliyetlerini 
azaltabilir sonucu ortaya çıkmıĢtır. Lisans mezunu meslek mensupları iĢletmelerde 
yapmıĢ oldukları vergi planlamaları ile sağlayacağı vergi avantajlarını iĢletmelere etkin 
Ģekilde kullandırarak vergi kaçırma faaliyetlerinin azaltılabileceğini savunmaktadırlar. 
Meslek mensupları iĢletmelere danıĢmanlık hizmetleri vererek finans departmanının 
güvenilir bilgi ve belge oluĢturmasına yardımcı olarak vergi kaybının önlenmesini 
sağlar sonucuna varılmıĢtır. Lisans mezunu meslek mensupları iĢletmelere danıĢmanlık 
hizmetleri vererek finans departmanının güvenilir bilgi ve belge oluĢturmasına yardımcı 
olarak vergi kaybının önleneceği kanısındadırlar. Meslek mensupları karĢıt 
incelemelerle alt firmanın vergi ile ilgili ödevlerini gereği gibi yerine getirip 
getirmediğini inceleyerek iĢletmenin bir vergi riski ile karĢılaĢma olasılığını azaltarak 
vergi kaybının önlenmesini sağlar sonucu elde edilmiĢtir. Lisans mezunu meslek 
mensupları karĢıt incelemelerle alt firmanın vergi ile ilgili ödevlerini gereği gibi yerine 
getirip getirmediğini inceleyerek iĢletmenin bir vergi riski ile karĢılaĢma olasılığını 
azaltarak vergi kaybının önleneceği görüĢündedirler. 

Vergi cezaları ile mesleki kıdem iliĢkisi hipotezi sonucunda meslek mensupları 
kamunun vergi denetim unsurlarındandır sonucuna ulaĢılmıĢtır. Mesleki kıdemi 11-15 
yıl olan meslek mensupları, meslektaĢlarının kamunun vergi denetim unsurlarından 
olduğunu düĢünmektedirler. Meslek mensupları denetim faaliyetlerini vergi mevzuatı 
çerçevesinde gerçekleĢtirerek vergi kaybının önlenmesini sağlar sonucu çıkmıĢtır. 
Mesleki kıdemi 6-10 yıl olan meslek mensupları denetim faaliyetlerini vergi mevzuatı 
çerçevesinde gerçekleĢtirerek vergi kaybının önlenmesi görüĢüne hakimdirler. Tam 
tasdik uygulaması gerek kaçakçılıkla ilgili olarak mükelleflerin korunması gerekse 
devletin vergi hasılatını arttırması bakımından zorunlu hale getirilmektedir sonucuna 
varılmıĢtır. Mesleki kıdemi 11-15 yıl olan meslek mensupları tam tasdik uygulamasının 
zorunlu hale gelmesi gerektiğini düĢünmektedirler. MüĢteriyle tam tasdik sözleĢmesi 
düzenleyen meslek mensupları iĢletmelerde vergi kaybına neden olacak uygunsuzlukları 
kapatmak için bazı durumları gizlemede yardımcı olur. Mesleki kıdemi 1-5 yıl olan 
mesleğinde yeni olan meslek mensupları mükelleflerini korumak için uygunsuzluklara 
göz yummaktadırlar. 

Vergi cezaları ile mesleği icra etme Ģekli iliĢkisi hipotezi sonucunda sahte ve 
muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanılması yaygındır sonucu elde edilmiĢtir. 
Mesleklerini bireysel olarak icra eden meslek mensupları sahte ve muhteviyatı itibariyle 
yanıltıcı belge kullanılmasının yaygın olduğu görüĢündedirler. 

Vergi cezaları ile mükellef sayısı iliĢkisi hipotezi sonucunda meslek mensupları 
kamunun vergi denetim unsurlarındandır sonucuna ulaĢılmıĢtır. 1-30 arasında mükellef 
sayısına sahip olan meslek mensupları, meslektaĢlarının kamunun vergi denetim 
unsurlarından olduğu görüĢündedirler. Hakkında daha önce vergi cezası kesilen bir 
iĢletmenin danıĢmanlık ve denetim hizmetini üstlenmem sonucuna varılmıĢtır. 1-30 
arasında mükellef sayısına sahip olan meslek mensupları, hakkında daha önce vergi 
cezası kesilen bir iĢletmenin danıĢmanlık ve denetim hizmetini üstlenmem 
görüĢündedirler. Ancak mükellef sayısı daha fazla olan meslek mensupları bu 
düĢünceden yana değildirler. Meslek mensupları iĢletmelerin kanuni defterlerine yapılan 
kayıtların doğruluğunu denetleyerek tespit edilip düzeltilmesi yoluyla vergi kaybının 
önlenmesini sağlar sonucuna ulaĢılmıĢtır. 1-30 arasında mükellef sayısına sahip olan 
meslek mensupları, iĢletmelerin kanuni defterlerine yapılan kayıtların doğruluğunu 
denetleyerek hatalı kayıtların tespit edilip düzeltilmesi yoluyla vergi kaybının 
önleneceğini düĢünmektedirler. 
 
 



KAYNAKLAR                                                                                              Özlem ÖZER 

79 

 

KAYNAKLAR 
 
ACAR, F. ve AYDIN, F., 2011. Vergi ve Ġstihdam Politikası Açısından Kayıt DıĢı 
 Ekonomi, TÜRMOB Yayınları-400, Sonsöz Gazetecilik Matbaacılık Ltd. ġti., 
 Ankara, 518s. 
AKBIYIK, S., 2005. Vergi Uygulamaları Yönüyle; Denetim ve Raporlama, Ekin 
 Kitabevi, Ankara, 268s. 
AKDOĞAN, A., 2004. Türk Vergi Sistemi ve Uygulaması, Gazi Kitabevi, Gözden 
 GeçirilmiĢ ve GeniĢletilmiĢ 5. Baskı, Ankara, 509s. 
__________, A., 2008. Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel Ġlkeler ve Esaslar, 
 Vergileme ve Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), Gazi Kitabevi, Gözden 
 GeçirilmiĢ ve GeniĢletilmiĢ 8. Baskı, Ankara, 596s. 
AKKURT, M.N., 2006. “Yeminli Mali MüĢavirlerin Tasdikden Doğan Sorumlulukları”, 
 Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye 
 Anabilim Dalı 
ALLĠNGHAM, M.G. and SANDMO, A., 1972. “Income Tax Evasion: A Theoretical 
 Analysis”, Journal of Public Economics, North-Holland Publishing 
 Company, (1), pp. 323-338. 
ALTUĞ, O., 1999. Kayıt DıĢı Ekonomi, Türkmen Kitabevi, Gözden GeçirilmiĢ ve 
 GeniĢletilmiĢ 2. Baskı, Ġstanbul, 508s. 
ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI ARAġTIRMA YARIġMASI, 
 2004. Yeminli Mali MüĢavirlerin MüĢterek ve Müteselsil Sorumluluklarının 
 Temel Ġnsan Hakları Avrupa Birliği Hukuku Anayasa Hukuku ve Borçlar 
 Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi, Nisan, Ankara, 322s. 
ARSLAN, H., 2008. KayıtdıĢı Ekonomi ile Mücadelede Uluslar Arası Yatırımların 
 Rolü, KayıtdıĢı Ekonomi ile Mücadelede Uluslar Arası Yatırımların Rolü, 
 Uluslar Arası Yatırımcılar Derneği, YASED-5 (57) Ġstanbul, ss. 13-34. 
ATAR, Y., 2004. Vergi Hukuku, GüncelleĢtirilmiĢ 5. Baskı, Konya, 144s. 
AY, E., 2006. “Vergi Suç ve Cezaları”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi 
 Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Mali Hukuk Bilim Dalı, 
 Ġstanbul. 
AYDIN, B. M., 2006. Türkiye’ de Kayıt DıĢı Ekonomide Vergi Denetiminin Önemi 
 2002-2007, Vergi Denetmenleri Derneği Yayını, Ankara, 110s. 
AYDIN, V., 2006. “Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlerin 
 ÇalıĢma Hayatındaki Yeri: ġanlıurfa Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Harran 
 Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġktisat Anabilim Dalı, ġanlıurfa 
BAYKARA, B., 2008. Teorik ve Pratik Yönleriyle Vergi ve Vergi Ceza Hukuku, 
 Tavaslı Matbaacılık A.ġ., Ġstanbul, 606s. 
BAYRAKLI, H. H. ve BOZBAĞ, A., 2008. “Türk Ceza Hukukunda ve Vergi Ceza 
 Hukukunda Tekerrür (Afyonkarahisar Örneği)”, Afyon Kocatepe Üniversitesi 
 Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi, X (2), ss. 375-396. 
BEKÇĠOĞLU, S.ve ARSLANER, H., 2010. “Vergilendirme ĠĢlemlerinde Yeminli Mali 
 MüĢavir (YMM)’ lerin Sorumluluğunun Sınırı”, Muhasebe ve Denetime  BakıĢ 
 Dergisi, Ekim, ss. 29-52.  
BĠLĠCĠ, N., 2007. Vergi Hukuku Genel Hükümler Türk Vergi Sistemi, Seçkin 
 Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.ġ., GüncelleĢtirilmiĢ 15. Bası, Ankara, 336s. 
BOZKURT, N., 1999. Muhasebe Denetimi, Alfa Basım, Ġstanbul. 
____________., 2006. Muhasebe Denetimi, Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd. ġti., 
 Ġstanbul, 379s. 
CANDAN, T., 2004. Vergi Suçları ve Cezaları, Süryay Sürekli Yayınlar A. ġ., Kasım, 
 Ġstanbul, 674s. 
CANYAġ, O., 2006. Yeminli Mali MüĢavirlerin Vergisel Sorumluluğu, Maliye ve 
 Hukuk Yayınları, Ağustos, Ankara, 165s. 
ÇAKICI, L. ve UYANIK, T., 1986. VIII. Türkiye Muhasebe Eğitim Sempozyumu 
 Yeminli “Mali MüĢavirlik Mesleği ve Muhasebe Eğitimi”, Siyasal Bilgiler 
 Fakültesi ĠĢletme Ekonomisi AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Yayınları  No: 1, 
 Ed.; Latif Çakıcı, Ercan Bayazıtlı ve Ġsmail Miser, Ankara, ss. 1-21. 



KAYNAKLAR                                                                                              Özlem ÖZER 

80 

 

ÇELĠK A., 2005. Bağımsız Denetim KuruluĢlarının Sorumluluğu, Seçkin Yayıncılık 
 Sanayi ve Ticaret A. ġ., Ankara, 243s. 
ÇETĠNTAġ, H. ve VERGĠL, H., 2003. “Türkiye’ de KayıtdıĢı Ekonominin Tahmini”, 
 DoğuĢ Üniversitesi Dergisi 4 (1), ss. 15-30. 
DONAY, S., 2008. Ceza Mahkemesinde Yargılanan Vergi Suçları, Anayasa 
 Mahkemesi, Yargıtay ve DanıĢtay Kararlarıyla KarĢılaĢtırmalı Olarak, Beta 
 Basım Yayım  Dağıtım A.ġ., Ġstanbul, 259s. 
DÖNMEZER, S., 2001. KiĢilere Mala KarĢı Cürümler, Beta Basım Yayım Dağıtım 
 A.ġ., 16. Bası, Eylül, Ġstanbul, 644s. 
DUMAN, Ö., 2008. Serbest Muhasebecilik Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve 
 Yeminli Mali MüĢavirlik Sınavları Ġçin Muhasebe Denetimi ve Raporlama, 
 Siyasal Kitapevi, Gözden GeçirilmiĢ GeniĢletilmiĢ 2. Baskı, Tesmer Yayın No: 
 78, ġubat, Ankara, 275s. 
EDĠZDOĞAN, N., 2000. Kamu Maliyesi II (Kamu Gelirleri ve Vergi Teorisi), Ekin 
 Kitabevi, 5. Baskı, Bursa, 277s. 
EDĠZDOĞAN, N., TAġ, M. ve ÇELĠKKAYA, A., 2007. Vergi Ceza ve Yargılama 
 Hukuku, Ekin  Basım Yayın Dağıtım, 1. Baskı, Bursa, 321s. 
ERCAN, M., 2006. Kayıt DıĢı Ekonomi ve Hızlı Tüketim Malları Sektörü, Comart 
 Uluslar Arası Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri, Ankara, 159s. 
ERDEM, M., 1993. Kamu Mali Denetimi, Ekin Kitabevi, Bursa, 129s. 
ERDOĞAN, M., 2006. Denetim Kavramsal ve Teknolojik Yapı, Maliye ve Hukuk 
 Yayınları, GüncelleĢtirilmiĢ 3. Baskı, Mart, 313s. 
ERKUġ, H. ve Karagöz K., 2009. “Türkiye’ de Kayıt DıĢı Ekonomi ve Vergi Kaybının 
 Tahmini”, Maliye Dergisi, (156), ss. 126-140. 
EROL, A., 2008. Türk Vergi Sistemi ve Vergi Hukuku, YaklaĢım Yayıncılık, Ankara, 
 363s. 
ERTÜRK, S.,2007. “1989 Yılından Günümüze Türkiye’ de Vergi Denetiminde Yeminli 
 Mali MüĢavirlik Kurumunun Etkinliği”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi 
 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 
GÜÇLÜ, F.,2008. Muhasebe Denetimi (Ġlkeler ve Teknikler), Detay Anatolia 
 Akademik Yayıncılık Ltd. ġti., Ankara, 209s. 
GÜNDEL, A., 1990. Ceza Mahkemelerince Yargılanacak Vergi Suçları ve Cezaları 
 Fatura, Yazarkasa FiĢi, Sevk Ġrsaliyesi…Düzenlememek Sahte (Naylon)  Fatura 
 Düzenlemek Süresinde Yazarkasa Almamak ve Benzeri Fiiller, Ankara,  416s.  
GÜREDĠN, E., 2000. Denetim, Beta Basım Yayım Dağıtım A. ġ., 10. Bası, Ekim, 
 Ġstanbul, 470s. 
_____________., 2008. Denetim ve Güvence Hizmetleri, SMM ve YMM’ lere Yönelik 
 Ġlkeler ve Teknikler, Arıkan Basım, Ġstanbul.  
HATĠPOĞLU, M., 2007. “Türkiye’ de Vergi Suç ve Cezalarının Önlenmesine Yönelik 
 Ampirik Bir ÇalıĢma (UĢak Ġli Uygulama Sonuçları)”, Yüksek Lisans Tezi, 
 Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
 Afyonkarahisar. 
HESAP UZMANLARI DERNEĞĠ, 2004. Denetim Ġlke ve Esasları 1. Cilt 
 GüncellenmiĢ ve GeniĢletilmiĢ 3. Baskı, Yıldız Ofset, Temmuz, Ġstanbul, 607s. 
HOLMES, W. A. and BURNS, C. D., 1979. Auditing: standarts and procedures. The 
 Willard J. Graham Series in Accounting, 9th ed., Chicago, 876p. 
IġIK, A.K., KARAYILMAZLAR E., ORGAN Ġ. ve IġIK H., 2005. Vergi Hukuku ve 
 Türk Vergi Sistemi, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 320s. 
ĠLHAN, G., 2007. “Vergi Ödemeyi Etkileyen Ekonomik Faktörler”, Sakarya 
 Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (12), ss. 1-13. 
KALENDEROĞLU, M., 2006. Vergi Hukuku Türk Vergi Sistemi, Agon Bilgi 
 Akademisi Yayın ve Dağıtım, 5. Baskı, Ankara, 318s. 
KANDEMĠR, C., 2010. “Muhasebe Hilelerinin Ortaya Çıkarılmasında ve 
 Önlenmesinde Bağımsız Denetimin Rolü ve Bağımsız Denetçinin 
 Sorumluluğu”, Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
 ĠĢletme Anabilim Dalı, Adana. 



KAYNAKLAR                                                                                              Özlem ÖZER 

81 

 

KARASAR, N., 1994. Bilimsel AraĢtırma Yöntemi, 3A AraĢtırma Eğitim DanıĢmanlık 
 Ltd. ġti., 5 Basım, Ankara, 292s. 
KAYNAR, Ġ., 2007. “Yükümlülerin Vergiye YaklaĢımları: Çanakkale Ġlinde Ticari 
 Kazanç Elde Eden Yükümlülere Yönelik Bir Uygulama”, Yüksek Lisans Tezi, 
 Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye 
 Anabilim Dalı, Çanakkale. 
KENARDA, F., 2005. “Yeminli Mali MüĢavirlerin Sorumluluklarının Etiksel Değerler 
 Açısından Analizi ve Bursa Örneği” Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar 
 Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, ĠĢletme Anabilim Dalı, Kütahya. 
KEPEKÇĠ, C., 2004. Bağımsız Denetim, Avcıol Basım Yayın, GeniĢletilmiĢ 5. Baskı, 
 Ankara, 311s. 
KILDĠġ, Y., 2000. “Kayıt DıĢı Ekonominin Ulusal-Uluslar Arası Boyutu ve Çözüm 
 Önerileri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2), ss. 
 1-25. 
KIRBAġ, S., 2008. Vergi Hukuku Temel Kavramlar, Ġlkeler ve Kurumlar, Siyasal 
 Kitapevi, 18. Baskı, 221s. 
KIZILOT, ġ., ġENYÜZ, D., TAġ, M. ve DÖNMEZ, R., 2008. Vergi Hukuku, YaklaĢım 
 Yayıncılık, Gözden GeçirilmiĢ ve GüncellenmiĢ 3. Baskı, Ekim, 326s. 
KOCAHANOĞLU, O.S., 1983. Vergi Suçları Vergi Cezaları ve Kurtulma Yolları, 
 GeniĢletilmiĢ 2. Baskı, Ġstanbul, 575s. 
KÖKER, C. Z., 2009. “Yeminli Mali MüĢavirlerin Sunduğu Tam Tasdik Hizmeti 
 Kapsamında Vergi Denetimindeki GeliĢmelerin Değerlendirilmesi”, Yüksek 
 Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul. 
KÖKSAL, A., 2009. Bağımsız Denetim SözleĢmesi, Beta Basım Yayım Dağıtım A. ġ., 
 1. Basım, Mayıs, Ġstanbul, 432s. 
KÖġġEKOĞLU, A., 2010. “Vergi Usul Kanununun 359. Maddesinde Düzenlenen 
 VergiKaçakçılığıSuçu”,http://www.yayin.adalet.gov.tr/dergi/39.say%C4%B1/01
 %20%20ABDULLAH%20K%C3%96%C5%9E%C5%9EEKOGLU.pdf 
 (20.02.2012). 
MAVRAL, Ü., 2001. Karapara KayıtdıĢı Ekonomi ĠliĢkisi ve Türkiye’ ye Yansımaları, 
 ġafak Matbaacılık Sanayi Ticaret Ltd. ġti., Ankara, 295s. 
MOLLAMUSTAFAOĞLU, M., 2010. “Türk Vergi Ceza Hukukunda Usulsüzlük Suçu 
 ve Cezaları”, Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler 
 Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı, Antalya. 
MUTLUER, M.K., 2008. Vergi Genel Hukuku, Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2. 
  Baskı, Ġstanbul, 525s. 
NADAROĞLU, H., 1992. Kamu Maliyesi Teorisi, Gözden GeçirilmiĢ ve DüzeltilmiĢ 8. 
 Baskı, Ġstanbul, 443s. 
NALBANT, M., 2008. “VUK ve TCK Açısından Sahte ve Muhteviyatı Ġtibariyle 
 Yanıltıcı Belge Kullanımında Bilerek ya da Bilmeyerek Ayrımı”, 
 http://www.sakaryavdb.gov.tr/DOCUMENT/SBM.pdf (22.02.2012). 
OKTAR, S. A., 1998. “Vergi Suçunun Niteliği Üzerine Bazı DüĢünceler”, Ġstanbul 
 Üniversitesi Ġktisat Fakültesi Dergisi, (49), ss. 165-174. 
____________., 2006. Vergi Hukuku, Türkmen Kitabevi, GeniĢletilmiĢ ve 
 GüncelleĢtirilmiĢ 2. Baskı, Ġstanbul, 373s.  
ÖLEKLĠ, H. ve GÜLER, Z., 2011. “Yeni TTK Düzeninin Denetim ve 
 KurumsallaĢmaya, Kayıt DıĢına Etkileri”, KPMG Gündem (8), Ekim, ss. 20-21 
ÖNCEL, M., KUMRULU, A. ve ÇAĞAN, N., 1998. Vergi Hukuku, Turhan Kitabevi 
 Basım  Yayın Ticaret Ldt. ġti., Gözden GeçirilmiĢ ve YenilenmiĢ 6. Baskı, 
 Ankara, 446s. 
ÖNDER, Ġ., 2001. “KayıtdıĢı Ekonomi ve Vergileme”, I.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi 
 Dergisi, (23-24), ss. 241-254. 
ÖZÇELĠK, Ö., 2008. KayıtdıĢı Ekonomi ile Mücadelede Uluslar Arası Yatırımların 
 Rolü, Kavramsal Perspektiften KayıtdıĢı Ekonomi Sorunu ve Doğrudan 
 Yabancı Yatırımlara Etkileri, Uluslar Arası Yatırımcılar Derneği, YASED-5 
 (57) Ġstanbul, ss. 65-85. 



KAYNAKLAR                                                                                              Özlem ÖZER 

82 

 

ÖZEL S., 1996. “Türkiye’ de Bağımsız Muhasebe Denetim Sisteminin Genel 
 Değerlendirilmesi”, MPD 15 Mart. 
_________., 2002. “Yeminli Mali MüĢavirlerin Sorumluluğu ve Bu Sorumlulukların 
 Yaptırımları”, Muhasebe ve Denetime BakıĢ Dergisi, TÜRMOB Yayınları, 
 Ankara, (7), ss. 2-3. 
ÖZSOYLU, A.F., 2006. Türkiye’ de Kamu Sektörü, Nobel Kitabevleri, Adana, 200s. 
PEHLĠVAN, O., 2008. Vergi Hukuku Genel Ġlkeler ve Türk Vergi Sistemi, Derya 
 Kitabevi, Trabzon, 383s. 
______________., 2011. Vergi Hukuku Genel Ġlkeler ve Türk Vergi Sistemi, Murathan 
 Yayınevi, Ağustos, Trabzon, 384s. 
SABAN, N., 2009. Vergi Hukuku, Beta Basım Yayım Dağıtım A.ġ., 5. Baskı, Nisan, 
 Ġstanbul, 527s. 
SAĞLAR, J., 2003. “Bağımsız ve Ġç Denetimde Kalite Kontrolü: Bağımsız Denetim 
 Firmaları Ġle Büyük Sanayi ĠĢletmeleri Üzerinde Ġki Farklı Saha AraĢtırması”, 
 Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ĠĢletme 
 Anabilim Dalı, Adana. 
ġAAN, A., 2008. “Türkiye’ de Vergi Kaçakçılığının Önlenmesinde Vergi Denetiminin 
 Etkinliği”, Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
 Maliye Anabilim Dalı, Edirne 
ġENYÜZ, D., 2006. Vergi Hukuku (Genel Kısım), Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 
 254s. 
____________., 2008. Vergi Ceza Hukuku (Vergi Kabahatleri ve Suçları), Ekin Basım 
 Yayın Dağıtım, 4. Baskı, Bursa, 320s. 
ġENYÜZ, D., YÜCE, M. ve GERÇEK, A., 2010. Vergi Hukuku, Ekin Basım Yayın 
 Dağıtım, Bursa, 316s. 
ġĠMġEK, E., 2007. “Türk Vergi Sisteminde Vergi Kaçakçılığı Suçu”, Yüksek Lisans 
 Tezi, Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı, 
 Ġstanbul. 
TAġ, F., 2008. Vergi Hukukunda Vergi Mahremiyetinin Ġhlali Suçu, YaklaĢım 
 Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.ġ., Ankara, 224s. 
TAġTAN, H., 2006. Vergi Kayıp ve Kaçağı ile Mücadele Açısından Muhasebe Meslek 
 Mensuplarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları” Doktora Tezi, Marmara 
 Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul. 
TECĠM, B. A. H., 2008. “Kayıt DıĢı Ekonomide Vergi ve Vergi Denetiminin Önemi”, 
 Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ġktisat 
 Anabilim Dalı, Ġzmir. 
TEKĠN, H., 1996. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Yargı Yayınları. Ankara. 
TEKĠN, F. ve ÇELĠKKAYA, A., 2009. Vergi Denetimi, Seçkin Yayıncılık Sanayi ve 
 Ticaret A. ġ., Gözden GeçirilmiĢ ve GüncelleĢtirilmiĢ 3. Baskı, Ankara,  318s. 
TEMEL, A., ġĠMġEK, A. ve YAZICI, K., 1994. Kayıt DıĢı Ekonomi Tanımı, Tesbit 
 Yöntemleri ve Türk Ekonomisindeki Büyüklüğü, Devlet Planlama TeĢkilatı 
 Yayını, Ankara, 33s. 
TOSUNER, M. ve ARIKAN, Z., 2008. Vergi Usul Hukuku, Maliye Bölümü Masaüstü 
 Yayıncılık Birimi, Gözden GeçirilmiĢ ve YenilenmiĢ Bası, Ġzmir, 227s.  
TÜM, K., 2011. Güncel Mali ve Ekonomik Sorunlar, Karahan Kitabevi, 1. Baskı, 
 Nisan,  Adana, 293s. 
________., 2010. “Denetim Birimi Olarak YMM’ lerin Vergi Kaybını Önlemede Etkisi: 
 YMM’ ler Üzerine Uygulamalı Bir AraĢtırma”, Doktora Tezi, Çukurova 
 Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ĠĢletme Anabilim Dalı, Adana. 
TÜRGAY, T., 2011. Kamu Ekonomisi, Kamu Gelirleri ve Vergi Politikaları, Ekin 
 Basım Yayın Dağıtım, Ed.: Abdulkadir Kökocak, Bursa, ss. 279-351. 
TÜRK, Ġ., 2005. Kamu Maliyesi, Turhan Kitabevi, Mevzuattaki DeğiĢikliklere ve Son 
 Ġstatistik Verilerine Göre GüncelleĢtirilmiĢ 5. Bası, Ankara, 360s. 
TÜSĠAD, 2006. Kayıt DıĢı Ekonomi ve Sürdürürlebilir Büyüme, AB Yolunda 
 Değerlendirme ve Çözüm Önerileri, Türk Sanayicileri ve ĠĢ Adamları Derneği 
 Yayınları, Mikado Matbacılık, Ġstanbul, 159s. 



KAYNAKLAR                                                                                              Özlem ÖZER 

83 

 

ULUATAM, Ö. ve METHĠBAY, Y., 2000. Vergi Hukuku, Ġmaj Yayınevi, DeğiĢik 4. 
 Baskı,  Ankara, 522s. 
ULUATAM, Ö., 1990. Örnekler-Belgeler ve Mahkeme Kararlarıyla Türk Vergi 
 Hukuku Genel Bilgiler Türk Vergi Sistemi, Adım Yayıncılık, Ekim, 464s. 
US, V., 2004. “Kayıt DıĢı Ekonomi Tahmini Yöntem Önerisi: Türkiye Örneği”, Türkiye 
 Ekonomi Kurumu TartıĢma Metni 2004/17, http://www.tek.org.tr 
UYSAL H., 2005. Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Nobel Yayın Dağıtım, 1. 
 Basım, Ekim, Ankara, 195s. 
ÜNAL, C., 2007. “Türkiye’ de Bağımsız DıĢ Denetim KuruluĢlarının Vergi Denetimi 
 Üzerindeki Etkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal 
 Bilimler Enstitüsü, Ġzmir. 
ÜNSAL, H., 2006. Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Nobel Yayın Dağıtım, Ekim, 
 Ankara, 208s. 
__________., 2009. KPSS, Ġdari Hakimlik, Mali MüĢavirlik Sınavlarına Hazırlık Vergi 
 Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Detay Anatolıa Akademik Yayıncılık LTD. 
 ġTĠ., Son DeğiĢikliklere Göre Gözden GeçirilmiĢ ve GeniĢletilmiĢ 2. Baskı, 
 Ankara, 388s. 
VDD, 2007. Kamu Giderlerinin Finansmanı Kayıt DıĢı Ekonomi ve Vergi Denetimi, 
 Vergi Denetmenleri Derneği Eğitim Yayınları Serisi (14), Ankara, 203s. 
YAVAġOĞLU, M., 2001. Sermaye Piyasası Mevzuatında Bağımsız Denetim Yorum 
 Uygulama ve Açıklamalar, Seçkin Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A. ġ., Ankara, 
 342s. 
YERELĠ, A. N. ve ÖZDOĞAN, B., 2009. Genel Kabul GörmüĢ Denetim 
 Standartlarının Türkiye Açısından Değerlendirilmesi, Manisa, 117s. 
YERELĠ, A.N. ve SUSMUġ, T., 2009. GloballeĢme Sürecinde YMM’ lik Mesleği ve 
 YMM’ lerin Yeni TKK Tasarısının Muhasebe ve Denetim Alanına BakıĢ 
 Açılarının Analizi: Ġzmir Ġli Uygulaması, Eylül, Manisa, 164s. 
YILDIZ, H., 1998. “Yeminli Mali MüĢavirlik Mesleğinin GeliĢimi, Bugünkü Konumu, 
 Uygulama Alanları-Örnekler”, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal 
 Bilimler Enstitüsü, Erzurum. 
YILMAZ, E., 2011. “Türkiye’ de Vergi Cezalarının Etkinlik Açısından KarĢılaĢtırmalı 
 Analizi”, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
 Sakarya 
YILMAZ, H.G., 2004. Yeminli Mali MüĢavirlerin MüĢterek ve Müteselsil 
 Sorumluluklarının Temel Ġnsan Hakları Avrupa Birliği Hukuku Anayasa 
 Hukuku ve Borçlar Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi, “Yeminli Mali 
 MüĢavir Kavramlar ve Tanımlar (1. Kitap) ”, Ed.; Ahmet Mavi, A. Salih Özel, 
 Ahmet Kılıçoğlu, Mehmet Turan ve Tahsin Yağmurlu, Ankara, ss. 3-94. 
YILMAZ, K., 2007. Türk Vergi Hukuku Vergi Sisteminin Esasları Temel Kavram ve 
 Kurumlar, Ce-Ka Yayınları, DeğiĢtirilmiĢ 6. Baskı, Ankara, 318s. 
YILMAZ, Ö., 2007. “Vergi Suçlarının Önlenmesinde Yeminli Mali MüĢavirlik 
 Mesleğinin Sorumluluğu ve Etkinliğinin Analizi”, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız 
 Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ĠĢletme Yönetimi Anabilim Dalı, 
 Ġstanbul. 
YĠĞĠT, U., 2004. Vergi Kaçakçılığı Suçları ve Diğer Hürriyet Bağlayıcı Vergi Suç ve 
 Cezaları, Beta Basım Yayım Dağıtım A.ġ., 1. Baskı, Ġstanbul, 278s. 
YÜKSEL, A., 2005. “Türk Vergi Hukukunda Vergi Ziyaı Suçu”, Yüksek Lisans Tezi, 
 Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı, Bursa. 
 

ĠNTERNET KAYNAKLARI 
 
http://www.kpmgvergi.com/trtr/pratikbilgiler/vergimevzuatibilgileri/vergicezalari/page/
 usulsuzlukveozelusulsuzlukcezalari.aspx (03.03.2012) 
http://www.turmob.org.tr/DBContent.aspx?param=TEP3CL0jv7Lne3u+vuRUpAH9OP
 csRfysusQjoNQHP58h6EPrsAWtfxsukPKKbQurX0mOV7NSYBzAVDK5p0i
 WomQZAecR6mNo (01.03.2012) 



KAYNAKLAR                                                                                              Özlem ÖZER 

84 

 

http://www.turmob.org.tr/TurmobWeb/Attachment.aspx?param=jGL4YtEdKTuiNV89 
 EZbVAIkgN/QmgLwJyD9P7yCC7msWndBjRctUbKgTIb44HxeOojeUoNV0fP
 jJNsGFle4/Ww== (01.03.2012) 
http://www.turmob.org.tr/TurmobWeb/Attachment.aspx?param=2AMEHdHlmk6pVnU
 Ezcuw/+Znijl1uArK9bRuiDUVGFsPqX/Yh+J6iuvz0oZ6CYoINlzWPzMCX2D
 5YIsrD5ljrQ== (01.03.2012) 
http://www.turmob.org.tr/TurmobWeb/Attachment.aspx?param=WS9yF8OpX3MV5cu
 Q1czD3VoRdx0V/Zl5QHJN7dJbZRO+DDKPnyI5JUxZN9YaQIbRN+X7++rr2
 Hno5WxrTKZ6aw== (01.03.2012) 
www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/20111220641.htm (01.03.2012) 
http://www.yaklasim.com/malibilgiler/pratikbilgiler/maddeler/021_1.htm (05.03.2012) 
www.tesmer.org.tr/index.php?option=com...view...tesmer.. (26.02.2012) 
www.gib.gov.tr/ (25.02.2012) 
www.deloitte.com/.../turkey_tr_ttk_yenittkvebagimsizdenetim_1005... (19.04.2012) 
www.gumruk.gov.tr/tr-TR/anasayfa/.../120_soruda_TTK.pdf (19.04.2012) 
 

KANUNLAR VE TEBLĠĞLER 
 
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu 
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 
3568 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali 
 MüĢavirlik Kanunu 
3569 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik 
 Yapılmasına Dair Yetki Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Kanun 
6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 
24557 Sayılı Resmi Gazete (Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali 
 MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik Meslek Ahlak Kuralları ile Ġlgili 
 Mecburi Meslek Kararları) (18.10.2001). 
26675 Sayılı Resmi Gazete (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli 
 Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Serbest Muhasebeciler, Serbest 
 Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirlerin Mesleki 
 Faaliyetlerinde Uyacakları Etik Ġlkeler Hakkında Yönetmelik) (19.10.2007). 
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EKLER 
 

Ek.1. Mesleki Yeterlilik ve Vergi Cezaları Cinsiyet ĠliĢkisi 

 

Ortalama eĢitlikler için T-testi 

t 
Serbestlik 

Derecesi 
Anlamlılık Ortalama Farklılıklar 

Standart Sapma 

Farklılıkları 

Mesleki Yeterlilik Ġstatistikleri 

S4 
Gruplar arası ,345 265 ,730 ,06076 ,17598 

Grup içi ,439 44,062 ,663 ,06076 ,13837 

S5 
Gruplar arası ,075 265 ,940 ,01224 ,16287 

Grup içi ,079 37,828 ,938 ,01224 ,15509 

S6 
Gruplar arası -,166 265 ,868 -,02532 ,15207 

Grup içi -,163 36,340 ,871 -,02532 ,15505 

S7 
Gruplar arası ,081 265 ,936 ,01392 ,17249 

Grup içi ,083 37,423 ,934 ,01392 ,16713 

S8 
Gruplar arası -,166 265 ,868 -,02785 ,16743 

Grup içi -,161 36,032 ,873 -,02785 ,17347 

S9 
Gruplar arası ,010 265 ,992 ,00169 ,16429 

Grup içi ,010 36,471 ,992 ,00169 ,16642 

S10 
Gruplar arası -,930 265 ,353 -,18017 ,19373 

Grup içi -,794 34,049 ,433 -,18017 ,22703 

S11 
Gruplar arası -,164 265 ,869 -,02532 ,15392 

Grup içi -,163 36,553 ,871 -,02532 ,15528 

S12 
Gruplar arası ,600 265 ,549 ,10253 ,17099 

Grup içi ,614 37,252 ,543 ,10253 ,16693 

S13 
Gruplar arası ,785 265 ,433 ,22278 ,28365 

Grup içi ,791 36,873 ,434 ,22278 ,28178 

S14 
Gruplar arası -1,490 265 ,137 -,26203 ,17588 

Grup içi -1,368 35,152 ,180 -,26203 ,19152 

S15 
Gruplar arası -1,188 265 ,236 -,30169 ,25397 

Grup içi -1,236 37,601 ,224 -,30169 ,24418 

S16 
Gruplar arası ,521 265 ,603 ,08186 ,15710 

Grup içi ,516 36,544 ,609 ,08186 ,15856 

Vergi Cezaları Ġstatistikleri 

S17 
Gruplar arası -,205 265 ,838 -,03924 ,19162 

Grup içi -,225 39,031 ,823 -,03924 ,17412 

S22 
Gruplar arası ,082 265 ,934 ,01857 ,22524 

Grup içi ,084 37,151 ,933 ,01857 ,22090 

S23 
Gruplar arası -1,541 265 ,125 -,28312 ,18374 

Grup içi -1,231 33,224 ,227 -,28312 ,22995 

S24 
Gruplar arası -,506 265 ,613 -,12152 ,24010 

Grup içi -,503 36,597 ,618 -,12152 ,24170 

S25 
Gruplar arası -1,666 265 ,097 -,41181 ,24716 

Grup içi -1,613 36,087 ,115 -,41181 ,25532 

S26 
Gruplar arası 1,469 265 ,143 ,36709 ,24982 

Grup içi 1,463 36,646 ,152 ,36709 ,25088 
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S27 
Gruplar arası -2,253 265 ,025 -,42996 ,19084 

Grup içi -1,693 32,565 ,100 -,42996 ,25403 

S28 
Gruplar arası -,904 265 ,367 -,15949 ,17650 

Grup içi -,756 33,785 ,455 -,15949 ,21099 

S29 
Gruplar arası -1,077 265 ,282 -,17300 ,16055 

Grup içi -,871 33,359 ,390 -,17300 ,19865 

S30 
Gruplar arası -1,448 265 ,149 -,23586 ,16289 

Grup içi -1,241 34,109 ,223 -,23586 ,19007 

S31 
Gruplar arası -1,409 265 ,160 -,23502 ,16682 

Grup içi -1,168 33,666 ,251 -,23502 ,20128 

S32 
Gruplar arası -1,793 265 ,074 -,25781 ,14378 

Grup içi -1,525 34,000 ,137 -,25781 ,16910 

S33 
Gruplar arası -,911 265 ,363 -,14346 ,15753 

Grup içi -,795 34,372 ,432 -,14346 ,18042 

S34 
Gruplar arası -1,047 265 ,296 -,18565 ,17730 

Grup içi -,901 34,167 ,374 -,18565 ,20601 

S35 
Gruplar arası -1,547 265 ,123 -,26793 ,17322 

Grup içi -1,181 32,726 ,246 -,26793 ,22693 

S36 
Gruplar arası -1,611 265 ,108 -,30591 ,18993 

Grup içi -1,368 33,987 ,180 -,30591 ,22361 

S37 
Gruplar arası ,969 265 ,334 ,16920 ,17465 

Grup içi ,956 36,455 ,346 ,16920 ,17704 

S38 
Gruplar arası ,239 265 ,811 ,04473 ,18694 

Grup içi ,218 34,988 ,829 ,04473 ,20562 

S39 
Gruplar arası ,221 265 ,825 ,04895 ,22115 

Grup içi ,224 36,974 ,824 ,04895 ,21866 

S40 
Gruplar arası 1,171 265 ,242 ,31392 ,26797 

Grup içi 1,142 36,217 ,261 ,31392 ,27494 

S41 
Gruplar arası -,369 265 ,713 -,09662 ,26217 

Grup içi -,375 37,112 ,710 -,09662 ,25757 

S42 
Gruplar arası ,880 265 ,380 ,21688 ,24649 

Grup içi ,935 38,110 ,356 ,21688 ,23202 

S43 
Gruplar arası -,933 265 ,351 -,20422 ,21879 

Grup içi -,907 36,159 ,370 -,20422 ,22516 

S44 
Gruplar arası ,751 265 ,453 ,15485 ,20607 

Grup içi ,839 39,438 ,406 ,15485 ,18456 

S45 
Gruplar arası ,032 265 ,975 ,00675 ,21350 

Grup içi ,033 37,403 ,974 ,00675 ,20704 

S46 
Gruplar arası ,449 265 ,654 ,10042 ,22364 

Grup içi ,492 38,926 ,625 ,10042 ,20400 

S47 
Gruplar arası ,244 265 ,807 ,04008 ,16425 

Grup içi ,248 37,035 ,806 ,04008 ,16194 
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Ek.2. Mesleki Yeterlilik ve Vergi Cezaları YaĢ DeğiĢkeni ĠliĢkisi 

 Kareler Toplamı Serbestlik Derecesi Kareler Ortalaması F Anlamlılık 

Mesleki Yeterlilik Ġstatistikleri 

S4 

Gruplar arası ,173 2 ,087 ,105 ,901 

Grup içi 218,463 264 ,828   

Toplam 218,637 266    

S5 

Gruplar arası ,486 2 ,243 ,344 ,709 

Grup içi 186,712 264 ,707   

Toplam 187,199 266    

S6 

Gruplar arası ,558 2 ,279 ,453 ,636 

Grup içi 162,641 264 ,616   

Toplam 163,199 266    

S7 

Gruplar arası 3,130 2 1,565 1,997 ,138 

Grup içi 206,833 264 ,783   

Toplam 209,963 266    

S8 

Gruplar arası 1,411 2 ,705 ,948 ,389 

Grup içi 196,439 264 ,744   

Toplam 197,850 266    

S9 

Gruplar arası ,369 2 ,184 ,256 ,774 

Grup içi 190,111 264 ,720   

Toplam 190,479 266    

S10 

Gruplar arası 1,665 2 ,832 ,832 ,436 

Grup içi 264,043 264 1,000   

Toplam 265,708 266    

S11 

Gruplar arası 1,821 2 ,911 1,454 ,236 

Grup içi 165,377 264 ,626   

Toplam 167,199 266    

S12 

Gruplar arası 1,450 2 ,725 ,933 ,395 

Grup içi 205,142 264 ,777   

Toplam 206,592 266    

S13 

Gruplar arası ,265 2 ,132 ,061 ,940 

Grup içi 568,814 264 2,155   

Toplam 569,079 266    

S14 

Gruplar arası 4,918 2 2,459 3,017 ,051 

Grup içi 215,201 264 ,815   

Toplam 220,120 266    

S15 

Gruplar arası 5,313 2 2,657 1,551 ,214 

Grup içi 452,290 264 1,713   

Toplam 457,603 266    

S16 

Gruplar arası 3,171 2 1,585 2,445 ,089 

Grup içi 171,166 264 ,648   

Toplam 174,337 266    

S17 

Gruplar arası 10,676 2 5,338 5,672 ,004 

Grup içi 248,470 264 ,941   

Toplam 259,146 266    
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Vergi Cezaları Ġstatistikleri 

S22 

Gruplar arası 2,977 2 1,489 1,107 ,332 

Grup içi 355,030 264 1,345   

Toplam 358,007 266    

S23 

Gruplar arası 3,630 2 1,815 2,024 ,134 

Grup içi 236,737 264 ,897   

Toplam 240,367 266    

S24 

Gruplar arası 2,583 2 1,291 ,843 ,432 

Grup içi 404,631 264 1,533   

Toplam 407,213 266    

S25 

Gruplar arası 3,730 2 1,865 1,140 ,321 

Grup içi 431,873 264 1,636   

Toplam 435,603 266    

S26 

Gruplar arası 6,791 2 3,395 2,050 ,131 

Grup içi 437,194 264 1,656   

Toplam 443,985 266    

S27 

Gruplar arası 4,019 2 2,009 2,057 ,130 

Grup içi 257,921 264 ,977   

Toplam 261,940 266    

S28 

Gruplar arası 1,107 2 ,554 ,666 ,515 

Grup içi 219,395 264 ,831   

Toplam 220,502 266    

S29 

Gruplar arası 2,361 2 1,180 1,728 ,180 

Grup içi 180,343 264 ,683   

Toplam 182,704 266    

S30 

Gruplar arası 1,281 2 ,641 ,902 ,407 

Grup içi 187,445 264 ,710   

Toplam 188,727 266    

S31 

Gruplar arası 1,662 2 ,831 1,118 ,328 

Grup içi 196,188 264 ,743   

Toplam 197,850 266    

S32 

Gruplar arası ,562 2 ,281 ,505 ,604 

Grup içi 147,086 264 ,557   

Toplam 147,648 266    

S33 

Gruplar arası 3,671 2 1,835 2,817 ,062 

Grup içi 172,000 264 ,652   

Toplam 175,670 266    

S34 

Gruplar arası ,139 2 ,069 ,082 ,921 

Grup içi 222,611 264 ,843   

Toplam 222,749 266    

S35 

Gruplar arası ,472 2 ,236 ,292 ,747 

Grup içi 213,176 264 ,807   

Toplam 213,648 266    

S36 
Gruplar arası 5,749 2 2,874 3,019 ,051 

Grup içi 251,315 264 ,952   
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Toplam 257,064 266    

S37 

Gruplar arası 8,001 2 4,000 5,077 ,007 

Grup içi 208,007 264 ,788   

Toplam 216,007 266    

S38 

Gruplar arası 4,697 2 2,349 2,562 ,079 

Grup içi 241,962 264 ,917   

Toplam 246,659 266    

S39 

Gruplar arası 3,737 2 1,869 1,445 ,238 

Grup içi 341,439 264 1,293   

Toplam 345,176 266    

S40 

Gruplar arası 7,520 2 3,760 1,978 ,140 

Grup içi 501,829 264 1,901   

Toplam 509,348 266    

S41 

Gruplar arası 15,292 2 7,646 4,295 ,015 

Grup içi 469,973 264 1,780   

Toplam 485,266 266    

S42 

Gruplar arası 5,475 2 2,737 1,702 ,184 

Grup içi 424,510 264 1,608   

Toplam 429,985 266    

S43 

Gruplar arası 4,623 2 2,312 1,826 ,163 

Grup içi 334,283 264 1,266   

Toplam 338,906 266    

S44 

Gruplar arası 7,966 2 3,983 3,597 ,029 

Grup içi 292,326 264 1,107   

Toplam 300,292 266    

S45 

Gruplar arası 1,349 2 ,675 ,556 ,574 

Grup içi 320,321 264 1,213   

Toplam 321,670 266    

S46 

Gruplar arası 3,611 2 1,805 1,363 ,258 

Grup içi 349,588 264 1,324   

Toplam 353,199 266    

S47 

Gruplar arası 3,597 2 1,798 2,541 ,081 

Grup içi 186,815 264 ,708   

Toplam 190,412 266    

 
Ek.3. Mesleki Yeterlilik ve Vergi Cezaları Medeni Durum ĠliĢkisi 

 

Ortalama eĢitlikler için T-testi 

t 
Serbestlik 

Derecesi 
Anlamlılık Ortalama Farklılıklar 

Standart Sapma 

Farklılıkları 

Mesleki Yeterlilik Ġstatistikleri 

S4 
Gruplar arası -,235 265 ,815 -,04479 ,19080 

Grup içi -,214 28,104 ,832 -,04479 ,20912 

S5 
Gruplar arası ,307 265 ,759 ,05421 ,17653 

Grup içi ,237 26,674 ,814 ,05421 ,22869 

S6 
Gruplar arası ,597 265 ,551 ,09835 ,16475 

Grup içi ,430 26,233 ,671 ,09835 ,22865 
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S7 
Gruplar arası -,034 265 ,973 -,00628 ,18699 

Grup içi -,027 27,024 ,979 -,00628 ,23098 

S8 
Gruplar arası ,962 265 ,337 ,17438 ,18120 

Grup içi ,715 26,422 ,481 ,17438 ,24385 

S9 
Gruplar arası 1,567 265 ,118 ,27785 ,17729 

Grup içi 1,095 26,060 ,283 ,27785 ,25364 

S10 
Gruplar arası 1,227 265 ,221 ,25736 ,20976 

Grup içi ,933 26,574 ,359 ,25736 ,27578 

S11 
Gruplar arası ,855 265 ,393 ,14248 ,16664 

Grup içi ,621 26,283 ,540 ,14248 ,22937 

S12 
Gruplar arası -,264 265 ,792 -,04893 ,18546 

Grup içi -,226 27,499 ,823 -,04893 ,21639 

S13 
Gruplar arası -1,286 265 ,200 -,39471 ,30690 

Grup içi -1,432 30,839 ,162 -,39471 ,27558 

S14 
Gruplar arası 1,539 265 ,125 ,29339 ,19061 

Grup içi 1,168 26,557 ,253 ,29339 ,25124 

S15 
Gruplar arası -,449 265 ,654 -,12380 ,27595 

Grup içi -,486 30,355 ,631 -,12380 ,25491 

S16 
Gruplar arası -,384 265 ,701 -,06545 ,17034 

Grup içi -,285 26,403 ,778 -,06545 ,22993 

S17 
Gruplar arası ,079 265 ,937 ,01636 ,20774 

Grup içi ,080 29,402 ,937 ,01636 ,20442 

Vergi Cezaları Ġstatistikleri 

S22 
Gruplar arası -,496 265 ,620 -,12116 ,24406 

Grup içi -,428 27,543 ,672 -,12116 ,28336 

S23 
Gruplar arası -,858 265 ,392 -,17140 ,19980 

Grup içi -,817 28,584 ,420 -,17140 ,20967 

S24 
Gruplar arası ,288 265 ,774 ,07488 ,26037 

Grup içi ,261 28,039 ,796 ,07488 ,28716 

S25 
Gruplar arası ,515 265 ,607 ,13851 ,26921 

Grup içi ,438 27,435 ,665 ,13851 ,31638 

S26 
Gruplar arası -,619 265 ,536 -,16826 ,27172 

Grup içi -,575 28,286 ,570 -,16826 ,29278 

S27 
Gruplar arası -,132 265 ,895 -,02760 ,20885 

Grup içi -,105 26,900 ,917 -,02760 ,26221 

S28 
Gruplar arası 1,125 265 ,262 ,21504 ,19117 

Grup içi ,871 26,699 ,391 ,21504 ,24678 

S29 
Gruplar arası ,973 265 ,331 ,16942 ,17412 

Grup içi ,717 26,365 ,480 ,16942 ,23644 

S30 
Gruplar arası ,100 265 ,921 ,01769 ,17728 

Grup içi ,090 28,007 ,929 ,01769 ,19614 

S31 
Gruplar arası ,661 265 ,509 ,11983 ,18137 

Grup içi ,557 27,356 ,582 ,11983 ,21511 

S32 
Gruplar arası 1,570 265 ,117 ,24512 ,15608 

Grup içi 1,220 26,718 ,233 ,24512 ,20095 
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S33 
Gruplar arası ,822 265 ,412 ,14050 ,17082 

Grup içi ,656 26,908 ,517 ,14050 ,21422 

S34 
Gruplar arası 1,640 265 ,102 ,31421 ,19163 

Grup içi 1,273 26,715 ,214 ,31421 ,24682 

S35 
Gruplar arası 1,357 265 ,176 ,25504 ,18798 

Grup içi 1,084 26,922 ,288 ,25504 ,23530 

S36 
Gruplar arası 2,069 265 ,040 ,42463 ,20526 

Grup içi 1,660 26,956 ,109 ,42463 ,25580 

S37 
Gruplar arası ,406 265 ,685 ,07702 ,18961 

Grup içi ,358 27,753 ,723 ,07702 ,21523 

S38 
Gruplar arası ,728 265 ,467 ,14744 ,20247 

Grup içi ,627 27,541 ,536 ,14744 ,23514 

S39 
Gruplar arası -,200 265 ,842 -,04793 ,23974 

Grup içi -,188 28,405 ,853 -,04793 ,25554 

S40 
Gruplar arası -1,363 265 ,174 -,39570 ,29023 

Grup içi -1,374 29,285 ,180 -,39570 ,28804 

S41 
Gruplar arası ,359 265 ,720 ,10198 ,28421 

Grup içi ,355 29,047 ,725 ,10198 ,28719 

S42 
Gruplar arası -,134 265 ,893 -,03587 ,26759 

Grup içi -,141 29,863 ,889 -,03587 ,25503 

S43 
Gruplar arası ,223 265 ,824 ,05289 ,23755 

Grup içi ,207 28,313 ,837 ,05289 ,25533 

S44 
Gruplar arası ,935 265 ,351 ,20876 ,22326 

Grup içi ,919 28,962 ,366 ,20876 ,22712 

S45 
Gruplar arası ,735 265 ,463 ,16992 ,23122 

Grup içi ,687 28,364 ,498 ,16992 ,24737 

S46 
Gruplar arası ,505 265 ,614 ,12231 ,24241 

Grup içi ,619 32,826 ,540 ,12231 ,19759 

S47 
Gruplar arası ,565 265 ,573 ,10050 ,17797 

Grup içi ,541 28,642 ,593 ,10050 ,18584 

 
 
Ek.4. Mesleki Yeterlilik ve Vergi Cezaları Eğitim Düzeyleri ĠliĢkisi 

 Kareler Toplamı Serbestlik Derecesi Kareler Ortalaması F Anlamlılık 

Mesleki Yeterlilik Ġstatistikleri 

S4 

Gruplar arası 1,104 2 ,552 ,670 ,513 

Grup içi 217,532 264 ,824   

Toplam 218,637 266    

S5 

Gruplar arası 1,008 2 ,504 ,715 ,490 

Grup içi 186,190 264 ,705   

Toplam 187,199 266    

S6 

Gruplar arası 1,210 2 ,605 ,986 ,375 

Grup içi 161,989 264 ,614   

Toplam 163,199 266    

S7 
Gruplar arası ,832 2 ,416 ,525 ,592 

Grup içi 209,130 264 ,792   
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Toplam 209,963 266    

S8 

Gruplar arası ,121 2 ,060 ,081 ,923 

Grup içi 197,730 264 ,749   

Toplam 197,850 266    

S9 

Gruplar arası 1,061 2 ,531 ,740 ,478 

Grup içi 189,418 264 ,717   

Toplam 190,479 266    

S10 

Gruplar arası 6,388 2 3,194 3,252 ,040 

Grup içi 259,319 264 ,982   

Toplam 265,708 266    

S11 

Gruplar arası 2,497 2 1,248 2,001 ,137 

Grup içi 164,702 264 ,624   

Toplam 167,199 266    

S12 

Gruplar arası ,810 2 ,405 ,519 ,596 

Grup içi 205,782 264 ,779   

Toplam 206,592 266    

S13 

Gruplar arası 2,435 2 1,218 ,567 ,568 

Grup içi 566,643 264 2,146   

Toplam 569,079 266    

S14 

Gruplar arası ,464 2 ,232 ,279 ,757 

Grup içi 219,656 264 ,832   

Toplam 220,120 266    

S15 

Gruplar arası 4,850 2 2,425 1,414 ,245 

Grup içi 452,753 264 1,715   

Toplam 457,603 266    

S16 

Gruplar arası ,357 2 ,179 ,271 ,763 

Grup içi 173,980 264 ,659   

Toplam 174,337 266    

S17 

Gruplar arası 3,016 2 1,508 1,555 ,213 

Grup içi 256,130 264 ,970   

Toplam 259,146 266    

Vergi Cezaları Ġstatistikleri 

S22 

Gruplar arası 3,242 2 1,621 1,206 ,301 

Grup içi 354,766 264 1,344   

Toplam 358,007 266    

S23 

Gruplar arası ,156 2 ,078 ,086 ,918 

Grup içi 240,211 264 ,910   

Toplam 240,367 266    

S24 

Gruplar arası ,060 2 ,030 ,020 ,981 

Grup içi 407,153 264 1,542   

Toplam 407,213 266    

S25 

Gruplar arası 11,070 2 5,535 3,442 ,033 

Grup içi 424,533 264 1,608   

Toplam 435,603 266    

S26 Gruplar arası ,494 2 ,247 ,147 ,863 
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Grup içi 443,491 264 1,680   

Toplam 443,985 266    

S27 

Gruplar arası 1,816 2 ,908 ,922 ,399 

Grup içi 260,124 264 ,985   

Toplam 261,940 266    

S28 

Gruplar arası 5,783 2 2,891 3,555 ,030 

Grup içi 214,719 264 ,813   

Toplam 220,502 266    

S29 

Gruplar arası 7,547 2 3,773 5,687 ,004 

Grup içi 175,157 264 ,663   

Toplam 182,704 266    

S30 

Gruplar arası 9,421 2 4,711 6,936 ,001 

Grup içi 179,305 264 ,679   

Toplam 188,727 266    

S31 

Gruplar arası 3,458 2 1,729 2,348 ,098 

Grup içi 194,392 264 ,736   

Toplam 197,850 266    

S32 

Gruplar arası 6,528 2 3,264 6,106 ,003 

Grup içi 141,120 264 ,535   

Toplam 147,648 266    

S33 

Gruplar arası 7,726 2 3,863 6,073 ,003 

Grup içi 167,944 264 ,636   

Toplam 175,670 266    

S34 

Gruplar arası 16,992 2 8,496 10,901 ,000 

Grup içi 205,757 264 ,779   

Toplam 222,749 266    

S35 

Gruplar arası 7,922 2 3,961 5,083 ,007 

Grup içi 205,726 264 ,779   

Toplam 213,648 266    

S36 

Gruplar arası 2,280 2 1,140 1,181 ,309 

Grup içi 254,784 264 ,965   

Toplam 257,064 266    

S37 

Gruplar arası 11,580 2 5,790 7,477 ,001 

Grup içi 204,428 264 ,774   

Toplam 216,007 266    

S38 

Gruplar arası 11,875 2 5,938 6,676 ,001 

Grup içi 234,784 264 ,889   

Toplam 246,659 266    

S39 

Gruplar arası 3,050 2 1,525 1,177 ,310 

Grup içi 342,126 264 1,296   

Toplam 345,176 266    

S40 

Gruplar arası 1,816 2 ,908 ,472 ,624 

Grup içi 507,532 264 1,922   

Toplam 509,348 266    

S41 Gruplar arası 11,079 2 5,539 3,084 ,047 
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Grup içi 474,187 264 1,796   

Toplam 485,266 266    

S42 

Gruplar arası 3,253 2 1,627 1,006 ,367 

Grup içi 426,732 264 1,616   

Toplam 429,985 266    

S43 

Gruplar arası 8,704 2 4,352 3,480 ,032 

Grup içi 330,202 264 1,251   

Toplam 338,906 266    

S44 

Gruplar arası 4,134 2 2,067 1,843 ,160 

Grup içi 296,158 264 1,122   

Toplam 300,292 266    

S45 

Gruplar arası 3,916 2 1,958 1,627 ,198 

Grup içi 317,754 264 1,204   

Toplam 321,670 266    

S46 

Gruplar arası 2,316 2 1,158 ,871 ,420 

Grup içi 350,883 264 1,329   

Toplam 353,199 266    

S47 

Gruplar arası 3,979 2 1,990 2,817 ,062 

Grup içi 186,433 264 ,706   

Toplam 190,412 266    

 
Ek.5. Mesleki Yeterlilik ve Vergi Cezaları Mesleki Kıdem ĠliĢkisi 

 Kareler Toplamı Serbestlik Derecesi Kareler Ortalaması F Anlamlılık 

Mesleki Yeterlilik Ġstatistikleri 

S4 

Gruplar arası ,338 3 ,113 ,136 ,939 

Grup içi 218,298 263 ,830   

Toplam 218,637 266    

S5 

Gruplar arası 1,255 3 ,418 ,592 ,621 

Grup içi 185,944 263 ,707   

Toplam 187,199 266    

S6 

Gruplar arası 1,375 3 ,458 ,745 ,526 

Grup içi 161,823 263 ,615   

Toplam 163,199 266    

S7 

Gruplar arası ,864 3 ,288 ,362 ,780 

Grup içi 209,099 263 ,795   

Toplam 209,963 266    

S8 

Gruplar arası 1,431 3 ,477 ,639 ,591 

Grup içi 196,419 263 ,747   

Toplam 197,850 266    

S9 

Gruplar arası 1,219 3 ,406 ,564 ,639 

Grup içi 189,261 263 ,720   

Toplam 190,479 266    

S10 

Gruplar arası 3,083 3 1,028 1,029 ,380 

Grup içi 262,625 263 ,999   

Toplam 265,708 266    
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S11 

Gruplar arası 1,176 3 ,392 ,621 ,602 

Grup içi 166,022 263 ,631   

Toplam 167,199 266    

S12 

Gruplar arası ,397 3 ,132 ,169 ,917 

Grup içi 206,194 263 ,784   

Toplam 206,592 266    

S13 

Gruplar arası 1,263 3 ,421 ,195 ,900 

Grup içi 567,816 263 2,159   

Toplam 569,079 266    

S14 

Gruplar arası 3,094 3 1,031 1,250 ,292 

Grup içi 217,026 263 ,825   

Toplam 220,120 266    

S15 

Gruplar arası 1,203 3 ,401 ,231 ,875 

Grup içi 456,400 263 1,735   

Toplam 457,603 266    

S16 

Gruplar arası 2,413 3 ,804 1,231 ,299 

Grup içi 171,924 263 ,654   

Toplam 174,337 266    

S17 

Gruplar arası 2,745 3 ,915 ,939 ,423 

Grup içi 256,401 263 ,975   

Toplam 259,146 266    

Vergi Cezaları Ġstatistikleri 

S22 

Gruplar arası 11,609 3 3,870 2,938 ,034 

Grup içi 346,399 263 1,317   

Toplam 358,007 266    

S23 

Gruplar arası ,321 3 ,107 ,117 ,950 

Grup içi 240,046 263 ,913   

Toplam 240,367 266    

S24 

Gruplar arası 5,618 3 1,873 1,226 ,300 

Grup içi 401,595 263 1,527   

Toplam 407,213 266    

S25 

Gruplar arası 8,604 3 2,868 1,766 ,154 

Grup içi 426,999 263 1,624   

Toplam 435,603 266    

S26 

Gruplar arası 4,128 3 1,376 ,823 ,482 

Grup içi 439,857 263 1,672   

Toplam 443,985 266    

S27 

Gruplar arası ,670 3 ,223 ,225 ,879 

Grup içi 261,270 263 ,993   

Toplam 261,940 266    

S28 

Gruplar arası 5,652 3 1,884 2,306 ,077 

Grup içi 214,850 263 ,817   

Toplam 220,502 266    

S29 
Gruplar arası 4,075 3 1,358 2,000 ,114 

Grup içi 178,629 263 ,679   
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Toplam 182,704 266    

S30 

Gruplar arası 5,646 3 1,882 2,704 ,046 

Grup içi 183,080 263 ,696   

Toplam 188,727 266    

S31 

Gruplar arası 4,272 3 1,424 1,935 ,124 

Grup içi 193,578 263 ,736   

Toplam 197,850 266    

S32 

Gruplar arası 3,235 3 1,078 1,964 ,120 

Grup içi 144,413 263 ,549   

Toplam 147,648 266    

S33 

Gruplar arası 3,271 3 1,090 1,663 ,175 

Grup içi 172,399 263 ,656   

Toplam 175,670 266    

S34 

Gruplar arası 8,738 3 2,913 3,579 ,014 

Grup içi 214,011 263 ,814   

Toplam 222,749 266    

S35 

Gruplar arası 5,311 3 1,770 2,235 ,085 

Grup içi 208,337 263 ,792   

Toplam 213,648 266    

S36 

Gruplar arası ,550 3 ,183 ,188 ,905 

Grup içi 256,514 263 ,975   

Toplam 257,064 266    

S37 

Gruplar arası 3,859 3 1,286 1,595 ,191 

Grup içi 212,149 263 ,807   

Toplam 216,007 266    

S38 

Gruplar arası 7,756 3 2,585 2,846 ,038 

Grup içi 238,903 263 ,908   

Toplam 246,659 266    

S39 

Gruplar arası 17,607 3 5,869 4,712 ,003 

Grup içi 327,569 263 1,246   

Toplam 345,176 266    

S40 

Gruplar arası 25,081 3 8,360 4,540 ,004 

Grup içi 484,268 263 1,841   

Toplam 509,348 266    

S41 

Gruplar arası 9,200 3 3,067 1,694 ,169 

Grup içi 476,066 263 1,810   

Toplam 485,266 266    

S42 

Gruplar arası 4,775 3 1,592 ,984 ,401 

Grup içi 425,210 263 1,617   

Toplam 429,985 266    

S43 

Gruplar arası 7,367 3 2,456 1,948 ,122 

Grup içi 331,540 263 1,261   

Toplam 338,906 266    

S44 
Gruplar arası 1,417 3 ,472 ,416 ,742 

Grup içi 298,875 263 1,136   
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Toplam 300,292 266    

S45 

Gruplar arası 1,957 3 ,652 ,537 ,658 

Grup içi 319,713 263 1,216   

Toplam 321,670 266    

S46 

Gruplar arası 8,651 3 2,884 2,201 ,088 

Grup içi 344,548 263 1,310   

Toplam 353,199 266    

S47 

Gruplar arası 2,673 3 ,891 1,248 ,293 

Grup içi 187,739 263 ,714   

Toplam 190,412 266    

 
 

Ek.6. Mesleki Yeterlilik ve Vergi Cezaları Mesleki Unvan ĠliĢkisi 

 Kareler Toplamı Serbestlik Derecesi Kareler Ortalaması F Anlamlılık 

Mesleki Yeterlilik Ġstatistikleri 

S4 

Gruplar arası ,602 2 ,301 ,365 ,695 

Grup içi 218,034 264 ,826   

Toplam 218,637 266    

S5 

Gruplar arası ,224 2 ,112 ,158 ,854 

Grup içi 186,975 264 ,708   

Toplam 187,199 266    

S6 

Gruplar arası ,393 2 ,196 ,319 ,728 

Grup içi 162,806 264 ,617   

Toplam 163,199 266    

S7 

Gruplar arası ,082 2 ,041 ,052 ,949 

Grup içi 209,880 264 ,795   

Toplam 209,963 266    

S8 

Gruplar arası ,735 2 ,368 ,492 ,612 

Grup içi 197,115 264 ,747   

Toplam 197,850 266    

S9 

Gruplar arası ,571 2 ,286 ,397 ,673 

Grup içi 189,908 264 ,719   

Toplam 190,479 266    

S10 

Gruplar arası ,706 2 ,353 ,352 ,704 

Grup içi 265,002 264 1,004   

Toplam 265,708 266    

S11 

Gruplar arası ,106 2 ,053 ,084 ,920 

Grup içi 167,093 264 ,633   

Toplam 167,199 266    

S12 

Gruplar arası ,006 2 ,003 ,004 ,996 

Grup içi 206,586 264 ,783   

Toplam 206,592 266    

S13 

Gruplar arası 2,048 2 1,024 ,477 ,621 

Grup içi 567,030 264 2,148   

Toplam 569,079 266    

S14 Gruplar arası ,228 2 ,114 ,137 ,872 
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Grup içi 219,892 264 ,833   

Toplam 220,120 266    

S15 

Gruplar arası 5,231 2 2,615 1,526 ,219 

Grup içi 452,372 264 1,714   

Toplam 457,603 266    

S16 

Gruplar arası ,359 2 ,179 ,272 ,762 

Grup içi 173,979 264 ,659   

Toplam 174,337 266    

S17 

Gruplar arası 1,462 2 ,731 ,749 ,474 

Grup içi 257,684 264 ,976   

Toplam 259,146 266    

Vergi Cezaları Ġstatistikleri 

S22 

Gruplar arası 3,993 2 1,997 1,489 ,228 

Grup içi 354,014 264 1,341   

Toplam 358,007 266    

S23 

Gruplar arası 1,438 2 ,719 ,795 ,453 

Grup içi 238,929 264 ,905   

Toplam 240,367 266    

S24 

Gruplar arası 1,514 2 ,757 ,493 ,611 

Grup içi 405,699 264 1,537   

Toplam 407,213 266    

S25 

Gruplar arası 1,884 2 ,942 ,573 ,564 

Grup içi 433,719 264 1,643   

Toplam 435,603 266    

S26 

Gruplar arası 2,773 2 1,387 ,830 ,437 

Grup içi 441,212 264 1,671   

Toplam 443,985 266    

S27 

Gruplar arası ,594 2 ,297 ,300 ,741 

Grup içi 261,346 264 ,990   

Toplam 261,940 266    

S28 

Gruplar arası 1,777 2 ,889 1,073 ,344 

Grup içi 218,724 264 ,829   

Toplam 220,502 266    

S29 

Gruplar arası ,322 2 ,161 ,233 ,792 

Grup içi 182,382 264 ,691   

Toplam 182,704 266    

S30 

Gruplar arası 1,014 2 ,507 ,713 ,491 

Grup içi 187,712 264 ,711   

Toplam 188,727 266    

S31 

Gruplar arası ,311 2 ,156 ,208 ,812 

Grup içi 197,539 264 ,748   

Toplam 197,850 266    

S32 

Gruplar arası ,444 2 ,222 ,398 ,672 

Grup içi 147,204 264 ,558   

Toplam 147,648 266    
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S33 

Gruplar arası 1,136 2 ,568 ,859 ,425 

Grup içi 174,534 264 ,661   

Toplam 175,670 266    

S34 

Gruplar arası 2,264 2 1,132 1,355 ,260 

Grup içi 220,485 264 ,835   

Toplam 222,749 266    

S35 

Gruplar arası 1,086 2 ,543 ,675 ,510 

Grup içi 212,562 264 ,805   

Toplam 213,648 266    

S36 

Gruplar arası ,089 2 ,044 ,046 ,955 

Grup içi 256,975 264 ,973   

Toplam 257,064 266    

S37 

Gruplar arası 1,488 2 ,744 ,916 ,401 

Grup içi 214,519 264 ,813   

Toplam 216,007 266    

S38 

Gruplar arası ,427 2 ,213 ,229 ,796 

Grup içi 246,232 264 ,933   

Toplam 246,659 266    

S39 

Gruplar arası 2,213 2 1,106 ,852 ,428 

Grup içi 342,963 264 1,299   

Toplam 345,176 266    

S40 

Gruplar arası 2,345 2 1,172 ,610 ,544 

Grup içi 507,004 264 1,920   

Toplam 509,348 266    

S41 

Gruplar arası 2,401 2 1,201 ,656 ,520 

Grup içi 482,865 264 1,829   

Toplam 485,266 266    

S42 

Gruplar arası 3,692 2 1,846 1,143 ,320 

Grup içi 426,293 264 1,615   

Toplam 429,985 266    

S43 

Gruplar arası ,251 2 ,125 ,098 ,907 

Grup içi 338,656 264 1,283   

Toplam 338,906 266    

S44 

Gruplar arası ,849 2 ,425 ,374 ,688 

Grup içi 299,443 264 1,134   

Toplam 300,292 266    

S45 

Gruplar arası ,786 2 ,393 ,323 ,724 

Grup içi 320,885 264 1,215   

Toplam 321,670 266    

S46 

Gruplar arası 4,069 2 2,034 1,538 ,217 

Grup içi 349,130 264 1,322   

Toplam 353,199 266    

S47 

Gruplar arası ,063 2 ,032 ,044 ,957 

Grup içi 190,349 264 ,721   

Toplam 190,412 266    
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Ek.7. Mesleki Yeterlilik ve Vergi Cezaları Mesleği Ġcra Etme ġekli ĠliĢkisi 

 

Ortalama eĢitlikler için T-testi 

t 
Serbestlik 

Derecesi 
Anlamlılık Ortalama Farklılıklar 

Standart Sapma 

Farklılıkları 

Mesleki Yeterlilik Ġstatistikleri 

S4 
Gruplar arası -1,596 265 ,112 -,27194 ,17034 

Grup içi -2,674 74,574 ,009 -,27194 ,10169 

S5 
Gruplar arası -1,112 265 ,267 -,17566 ,15800 

Grup içi -1,798 69,348 ,077 -,17566 ,09769 

S6 
Gruplar arası -1,434 265 ,153 -,21117 ,14730 

Grup içi -2,638 94,001 ,010 -,21117 ,08006 

S7 
Gruplar arası -1,759 265 ,080 -,29335 ,16675 

Grup içi -3,163 88,349 ,002 -,29335 ,09274 

S8 
Gruplar arası -1,565 265 ,119 -,25359 ,16207 

Grup içi -2,423 63,913 ,018 -,25359 ,10468 

S9 
Gruplar arası -2,239 265 ,026 -,35439 ,15826 

Grup içi -4,072 91,008 ,000 -,35439 ,08704 

S10 
Gruplar arası -1,211 265 ,227 -,22779 ,18816 

Grup içi -1,596 50,660 ,117 -,22779 ,14271 

S11 
Gruplar arası ,487 265 ,627 ,07287 ,14960 

Grup içi ,488 39,942 ,629 ,07287 ,14947 

S12 
Gruplar arası ,261 265 ,795 ,04335 ,16635 

Grup içi ,283 42,234 ,778 ,04335 ,15307 

S13 
Gruplar arası -,583 265 ,561 -,16077 ,27595 

Grup içi -,522 37,613 ,604 -,16077 ,30772 

S14 
Gruplar arası -,722 265 ,471 -,12394 ,17156 

Grup içi -,751 40,917 ,457 -,12394 ,16510 

S15 
Gruplar arası -,780 265 ,436 -,19282 ,24733 

Grup içi -,817 41,153 ,419 -,19282 ,23599 

S16 
Gruplar arası -1,695 265 ,091 -,25771 ,15201 

Grup içi -2,585 62,235 ,012 -,25771 ,09971 

S17 
Gruplar arası -2,248 265 ,025 -,41489 ,18458 

Grup içi -3,443 62,730 ,001 -,41489 ,12051 

Vergi Cezaları Ġstatistikleri 

S22 
Gruplar arası -1,431 265 ,154 -,31223 ,21817 

Grup içi -1,754 46,813 ,086 -,31223 ,17805 

S23 
Gruplar arası -,771 265 ,442 -,13816 ,17926 

Grup içi -,979 48,572 ,332 -,13816 ,14114 

S24 
Gruplar arası ,403 265 ,687 ,09415 ,23351 

Grup içi ,404 39,943 ,689 ,09415 ,23328 

S25 
Gruplar arası -,869 265 ,386 -,20957 ,24124 

Grup içi -,982 43,560 ,331 -,20957 ,21334 

S26 
Gruplar arası -,694 265 ,489 -,16902 ,24368 

Grup içi -,716 40,720 ,478 -,16902 ,23620 

S27 Gruplar arası -1,048 265 ,295 -,19601 ,18695 
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Grup içi -1,144 42,354 ,259 -,19601 ,17137 

S28 
Gruplar arası -1,369 265 ,172 -,23444 ,17128 

Grup içi -1,646 45,977 ,107 -,23444 ,14242 

S29 
Gruplar arası -,929 265 ,354 -,14508 ,15620 

Grup içi -1,342 57,138 ,185 -,14508 ,10814 

S30 
Gruplar arası -,529 265 ,597 -,08404 ,15893 

Grup içi -,728 53,448 ,470 -,08404 ,11544 

S31 
Gruplar arası -1,208 265 ,228 -,19614 ,16237 

Grup içi -1,661 53,370 ,103 -,19614 ,11807 

S32 
Gruplar arası -,660 265 ,510 -,09269 ,14053 

Grup içi -,738 43,201 ,464 -,09269 ,12556 

S33 
Gruplar arası ,480 265 ,631 ,07367 ,15335 

Grup içi ,434 37,751 ,667 ,07367 ,16972 

S34 
Gruplar arası ,467 265 ,641 ,08072 ,17268 

Grup içi ,515 42,679 ,609 ,08072 ,15670 

S35 
Gruplar arası -,572 265 ,568 -,09668 ,16909 

Grup içi -,721 48,238 ,474 -,09668 ,13400 

S36 
Gruplar arası -,506 265 ,613 -,09388 ,18550 

Grup içi -,590 44,684 ,558 -,09388 ,15917 

S37 
Gruplar arası ,375 265 ,708 ,06370 ,17008 

Grup içi ,392 41,111 ,697 ,06370 ,16253 

S38 
Gruplar arası -,391 265 ,696 -,07114 ,18174 

Grup içi -,395 40,152 ,695 -,07114 ,18004 

S39 
Gruplar arası ,035 265 ,972 ,00745 ,21505 

Grup içi ,036 41,219 ,971 ,00745 ,20473 

S40 
Gruplar arası -1,573 265 ,117 -,40891 ,26002 

Grup içi -1,534 39,337 ,133 -,40891 ,26648 

S41 
Gruplar arası ,931 265 ,353 ,23710 ,25457 

Grup içi ,949 40,383 ,348 ,23710 ,24993 

S42 
Gruplar arası ,479 265 ,632 ,11503 ,23992 

Grup içi ,495 40,726 ,623 ,11503 ,23250 

S43 
Gruplar arası 1,293 265 ,197 ,27460 ,21242 

Grup içi 1,382 41,722 ,174 ,27460 ,19875 

S44 
Gruplar arası -,685 265 ,494 -,13723 ,20041 

Grup içi -,712 40,942 ,480 -,13723 ,19268 

S45 
Gruplar arası ,583 265 ,560 ,12101 ,20747 

Grup içi ,602 40,746 ,550 ,12101 ,20091 

S46 
Gruplar arası 2,978 265 ,003 ,63723 ,21399 

Grup içi 2,915 39,410 ,006 ,63723 ,21861 

S47 
Gruplar arası -,847 265 ,398 -,13511 ,15951 

Grup içi -,926 42,434 ,359 -,13511 ,14585 
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Ek.8. Mesleki Yeterlilik ve Vergi Cezaları Mükellef Sayısı ĠliĢkisi 

 

Ortalama eĢitlikler için T-testi 

t 
Serbestlik 

Derecesi 
Anlamlılık Ortalama Farklılıklar 

Standart Sapma 

Farklılıkları 

Mesleki Yeterlilik Ġstatistikleri 

S4 
Gruplar arası -,521 207 ,603 -,08523 ,16357 

Grup içi -,486 42,356 ,630 -,08523 ,17541 

S5 
Gruplar arası -1,314 207 ,190 -,19886 ,15130 

Grup içi -1,083 39,063 ,285 -,19886 ,18359 

S6 
Gruplar arası -1,432 207 ,154 -,20644 ,14419 

Grup içi -1,236 40,173 ,224 -,20644 ,16698 

S7 
Gruplar arası -,584 207 ,560 -,09470 ,16209 

Grup içi -,525 41,231 ,603 -,09470 ,18045 

S8 
Gruplar arası ,980 207 ,328 ,16098 ,16432 

Grup içi ,958 44,001 ,343 ,16098 ,16796 

S9 
Gruplar arası -,392 207 ,695 -,06250 ,15938 

Grup içi -,338 40,133 ,737 -,06250 ,18486 

S10 
Gruplar arası ,087 207 ,931 ,01705 ,19623 

Grup içi ,079 41,421 ,938 ,01705 ,21702 

S11 
Gruplar arası -,639 207 ,524 -,09091 ,14234 

Grup içi -,617 43,518 ,541 -,09091 ,14745 

S12 
Gruplar arası ,899 207 ,370 ,14205 ,15801 

Grup içi 1,085 55,257 ,283 ,14205 ,13090 

S13 
Gruplar arası -,602 207 ,548 -,16667 ,27681 

Grup içi -,537 41,006 ,595 -,16667 ,31065 

S14 
Gruplar arası -1,090 207 ,277 -,18750 ,17195 

Grup içi -,948 40,349 ,349 -,18750 ,19776 

S15 
Gruplar arası 1,672 207 ,096 ,42045 ,25142 

Grup içi 1,973 53,597 ,054 ,42045 ,21306 

S16 
Gruplar arası ,503 207 ,615 ,08144 ,16180 

Grup içi ,513 45,589 ,611 ,08144 ,15884 

S17 
Gruplar arası 1,192 207 ,235 ,23674 ,19867 

Grup içi 1,340 50,515 ,186 ,23674 ,17665 

Vergi Cezaları Ġstatistikleri 

S22 
Gruplar arası ,748 207 ,455 ,17045 ,22787 

Grup içi ,744 44,647 ,461 ,17045 ,22898 

S23 
Gruplar arası 1,519 207 ,130 ,26515 ,17454 

Grup içi 1,938 59,965 ,057 ,26515 ,13680 

S24 
Gruplar arası 2,453 207 ,015 ,56818 ,23163 

Grup içi 2,560 46,647 ,014 ,56818 ,22195 

S25 
Gruplar arası -1,015 207 ,311 -,24621 ,24248 

Grup içi -,964 42,941 ,340 -,24621 ,25542 

S26 
Gruplar arası 3,681 207 ,000 ,86174 ,23408 

Grup içi 3,452 42,531 ,001 ,86174 ,24966 

S27 Gruplar arası 1,540 207 ,125 ,29167 ,18942 
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Grup içi 1,737 50,682 ,089 ,29167 ,16795 

S28 
Gruplar arası -,256 207 ,798 -,04545 ,17770 

Grup içi -,272 47,594 ,786 -,04545 ,16687 

S29 
Gruplar arası -1,064 207 ,289 -,17803 ,16736 

Grup içi -1,140 47,887 ,260 -,17803 ,15623 

S30 
Gruplar arası -,334 207 ,739 -,05682 ,17033 

Grup içi -,364 48,822 ,717 -,05682 ,15612 

S31 
Gruplar arası ,749 207 ,455 ,12500 ,16695 

Grup içi ,869 52,508 ,389 ,12500 ,14377 

S32 
Gruplar arası -,646 207 ,519 -,09280 ,14367 

Grup içi -,678 46,943 ,501 -,09280 ,13678 

S33 
Gruplar arası ,888 207 ,376 ,13826 ,15576 

Grup içi ,924 46,542 ,360 ,13826 ,14959 

S34 
Gruplar arası ,519 207 ,605 ,09091 ,17528 

Grup içi ,603 52,630 ,549 ,09091 ,15066 

S35 
Gruplar arası ,838 207 ,403 ,14773 ,17626 

Grup içi ,936 50,089 ,354 ,14773 ,15787 

S36 
Gruplar arası -,440 207 ,660 -,08523 ,19365 

Grup içi -,437 44,529 ,664 -,08523 ,19518 

S37 
Gruplar arası ,054 207 ,957 ,00947 ,17576 

Grup içi ,061 50,684 ,952 ,00947 ,15582 

S38 
Gruplar arası -,070 207 ,944 -,01326 ,18828 

Grup içi -,064 41,512 ,949 -,01326 ,20758 

S39 
Gruplar arası -,853 207 ,395 -,17992 ,21104 

Grup içi -,822 43,461 ,416 -,17992 ,21897 

S40 
Gruplar arası -,201 207 ,841 -,05303 ,26339 

Grup içi -,210 46,636 ,835 -,05303 ,25244 

S41 
Gruplar arası ,631 207 ,529 ,16098 ,25500 

Grup içi ,672 47,559 ,505 ,16098 ,23964 

S42 
Gruplar arası 1,536 207 ,126 ,36742 ,23920 

Grup içi 1,735 50,782 ,089 ,36742 ,21172 

S43 
Gruplar arası -,955 207 ,341 -,19886 ,20834 

Grup içi -,959 45,012 ,343 -,19886 ,20742 

S44 
Gruplar arası ,037 207 ,971 ,00758 ,20732 

Grup içi ,039 47,958 ,969 ,00758 ,19325 

S45 
Gruplar arası ,225 207 ,822 ,04545 ,20232 

Grup içi ,234 46,651 ,816 ,04545 ,19384 

S46 
Gruplar arası 1,873 207 ,063 ,39773 ,21237 

Grup içi 1,988 47,446 ,053 ,39773 ,20004 

S47 
Gruplar arası 1,023 207 ,307 ,16856 ,16473 

Grup içi 1,061 46,353 ,294 ,16856 ,15888 
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I.BÖLÜM: Bu bölüm SİZİN hakkınızda genel soruları içermektedir. 

 

1. Cinsiyetiniz :   ( ) Bayan ( ) Erkek 

2. YaĢınız :   ( ) 31 – 40 ( ) 41 – 50 ( ) 51 ve üzeri  

3. Medeni durumunuz :   ( ) Evli ( ) Bekâr 

4. Eğitim düzeyiniz :   ( ) Ön lisans ( ) Lisans ( ) Lisansüstü 

5. Kaç yıldır bu meslekte çalıĢmaktasınız :  ( ) 1 – 5 yıl ( ) 6 – 10 yıl              

( ) 11 – 15 yıl ( ) 15 yıldan fazla 

6. Mesleki Unvanınız :   ( ) SMMM           ( ) YMM                                                                

7. Mesleki Belgenizi alıĢ biçiminiz :   ( ) Mesleki Yeterlilik sınavını vererek     

 ( ) Profesörlük unvanı ile       

 ( ) Maliye Bakanlığı’ nın Vergi Denetimi Birimlerinde aldığım yeterlilik derecesi ile              

 ( ) Diğer 

8. Mesleğinizi icra etme Ģekliniz :   ( ) Bireysel       ( ) Bağımlı         

9. Mesleki Hizmet, Sürekli DanıĢmanlık, MüĢavirlik veya Denetim Hizmeti verdiğiniz  mükellef 

sayısı: 

  ( ) 1-30                        ( ) 31 ve üzeri 

 

 

 

 

           Sayın Meslek Mensubu, 

            Bu anket KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü ĠĢletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi olan,  “Vergi suçlarının 

önlenmesinde bağımsız denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleğinin Rolü ve 

Önemi” hakkında genel bilgilere ulaĢmak, analiz etmek ve değerlendirmek için 

hazırlanmıĢtır. Anket sonucunda çıkan bulgular kiĢi, kurum veya kuruluĢları 

bağlayıcı nitelikte olmayıp bilimsel amaç için kullanılacaktır. 

Anket sorularına doğru ve samimi cevaplar vermeniz araĢtırmanın 

geçerliliği ve doğru sonuçlara ulaĢılması açısından önem arz etmektedir.  

Değerli vaktinizi ayırdığınız için teĢekkür eder çalıĢmalarınızda baĢarılar 

dilerim. 

 

                 Özlem ÖZER                                                     Doç. Dr. M. YARDIMCIOĞLU 

                 KSU ĠĠBF ĠĢletme Anabilim Dalı                    KSU ĠĠBF ĠĢletme Bölümü           

                 ozlem8080@hotmail.com                                 mahmutyardimcioglu@gmail.com 

 

Ek.9. Uygulama Anketi 
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II. BÖLÜM: Bu bölümde Mesleki Unvanınız hakkında genel sorular yer almaktadır.  

 

S(1) 1. Kayıtlı olduğunuz Oda’ nın mesleki anlamda yeterliliğini nasıl görüyorsunuz? 

( ) Tam olarak yeterli      ( ) Oldukça yeterli     ( ) Kısmen yeterli    ( ) Çok az yeterli    

      ( ) Yetersiz 

S(2) 2. Meslek mensubu olarak toplumsal konumunuzu yeterli görüyor musunuz? 

( ) Tam olarak yeterli      ( ) Oldukça yeterli     ( ) Kısmen yeterli    ( ) Çok az yeterli   

( ) Yetersiz 

S(3) 3. Diğer meslektaĢlarınızla iĢ iliĢkisi dıĢında iliĢki kuruyor musunuz? 

( ) Herzaman                   ( ) Çoğunlukla           ( ) Kısmen                ( ) Çok az               

( ) Yok 

 

Aşağıdaki soruları lütfen katılma derecenize göre değerlendiriniz. 

1-Kesinlikle Katılmıyorum            2-Katılmıyorum                      3-Karasızım  

4-Katılıyorum                                  5-Kesinlikle Katılıyorum 

 

     1 2 3 4 5 

S(4)1. Meslek Mensubu açık sözlü olmalıdır  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

S(5)2. Meslek Mensubu dürüst olmalıdır  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

S(6)3. Meslek Mensubu adil davranmalıdır  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

S(7)4. 
Meslek Mensubu önyargılı tutum ve davranıĢlarda 

bulunmamalıdır 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

S(8)5. 
Meslek Mensubu kanunlar ve kendilerine verilen yetkiler 

çerçevesince ücretini almalıdır 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

S(9)6. 
Meslek Mensubu hazırladığı rapor ve gerçekleĢtirdiği 

denetimlerde rasyonel davranmalıdır 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

S(10)7. 
Meslek Mensubu görev ve yetkilerini kullanırken özgürce 

hareket etmelidir 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

S(11)8. 
Meslek Mensubu kanun, tüzük, yönetmelik gibi uyulması 

gereken hükümler konusunda azami dikkat göstermelidir 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

S(12)9. 
Meslek Mensubu rakip firmaların birbirleriyle ilgili 

konularını konuĢmamalıdır 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

S(13)10. 

Meslek Mensubu iĢletmelerin hatalarını ve 

uygunsuzluklarını kapatmak için bazı durumları gizlemek 

açısından yardımcı olmalıdır 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

S(14)11. 

Meslek Mensubu görevini yaparken müĢteri düĢüncesinden 

uzaklaĢarak kanun, yönetmelik vb. çerçevesince hareket 

etmelidir  

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

S(15)12. 

Meslek Mensubunun ücretinin iĢletme tarafından ödenmesi 

meslek mensubunun tarafsızlığını kaybetmesinde önemli bir 

faktördür 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

S(16)13. 
Meslek Mensubunun iĢletme için önerdiği görüĢler dikkate 

alınacak değerde olmalıdır 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

S(17)14. 
Meslek Mensubu mükelleflerin eğitilmesine katkıda 

bulunmalıdır 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
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III.BÖLÜM: Bu bölümde Vergi Cezaları ve Önlenmesi ile ilgili sorular yer almaktadır. 

 

S(18) 1.Meslek Mensupları öncelikli olarak aĢağıdaki hizmetlerden hangisini görmektedirler?  

a) Vergi beyanlarının gerçeğe uygun ve doğru olarak yapılmasını sağlamak 

b) Mükelleflere vergi mevzuatı ve muhasebe uygulamaları karĢısında danıĢmanlık yapmak 

c) Mükelleflerin ödeyecekleri vergiyi kanuna uygun olarak en az düzeyde tutmak 

d) Mükelleflerin eğitilmesini sağlamak 

 

S(19) 2.Mükelleflerce en fazla iĢlenen vergi suçu çeĢidi hangisidir? 

a) Hürriyeti bağlayıcı ceza gerektiren suçlar 

b) Vergi matrahını azaltmaya yönelik suçlar 

c) Genel usulsüzlük (1. ve 2. derece) suçları (defter tutmama, bildirimleri yapmama veya süresinden 

sonra yapma) 

d) Özel usulsüzlük suçları (fatura ve belge almama veya vermeme vb. gibi) 

 

S(20) 3.Sizce vergi kaçırma eğiliminde olan mükelleflerin en fazla baĢvurdukları yöntem/yöntemler 

hangileridir? 

a) Hesap ve muhasebe hileleri yapmak 

b) Uydurma hesaplar açmak 

c) Çift defter kullanmak 

d) Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanmak 

e) Defterleri, kayıtları veya belgeleri yok etmek 

f) ____________________________________________________________________ 

 

S(21) 4.Vergi suçlarını önlemek için Meslek Mensuplarının istifade ettiği en güvenli denetim 

çalıĢması/çalıĢmaları hangisidir? 

a) KarĢıt inceleme yapmak 

b) Muhasebe kayıtları ve belgelerin incelenmesi 

c) Ġç kontrol sisteminden istifade edilmesi 

d) Yönetim kurulu toplantılarına iĢtirak edilmesi 

e) Mali analiz tekniklerinin uygulanması 

f) Matematiksel kontrollerin yapılması 

 

Aşağıdaki soruları lütfen katılma derecenize göre değerlendiriniz. 

 

1-Kesinlikle Katılmıyorum            2-Katılmıyorum                      3-Karasızım  

4-Katılıyorum                                  5-Kesinlikle Katılıyorum 

     1 2 3 4 5 

S(22)1. Meslek Mensupları kamunun vergi denetim unsurlarındandır  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

S(23)2. Meslek Mensuplarının denetim yetkileri geniĢletilmelidir  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

S(24)3. 
Vergi denetimi tamamen özelleĢtirilip bağımsız denetim 

kurumlarına devredilmelidir 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

S(25)4. Vergi suçlarını önlemek için vergi cezaları etkilidir  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

S(26)5. 
Hakkında daha önce vergi cezası kesilen bir iĢletmenin 

danıĢmanlık ve denetim hizmetini üstlenmem 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

S(27)6. 

Meslek Mensupları iĢletmelerin kanuni defterlerine yapılan 

kayıtların doğruluğunu denetleyerek hatalı kayıtların tespit 

edilip düzeltilmesi yoluyla vergi kaybının önlenmesini sağlar 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

S(28)7. 

Meslek Mensupları yapmıĢ oldukları finansal denetimler 

neticesinde iĢletmelerin daha Ģeffaf mali tablolar hazırlayarak 

vergi kaybının önlenmesini sağlar 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
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S(29)8. 

Meslek Mensupları iĢletmenin iç denetim sürecini 

değerlendirerek finansal raporların ve muhasebe ortamının 

güvenilirliğini artırarak vergi kaybının önlenmesini sağlar 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

S(30)9. 
Meslek Mensupları denetim faaliyetlerini vergi mevzuatı 

çerçevesinde gerçekleĢtirerek vergi kaybının önlenmesini 

sağlar 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

S(31)10. 
Meslek Mensupları iĢletmelerin dönemsonu iĢlemlerinin mali 

mevzuata göre yapılıp yapılmadığını denetleyerek vergi 

kaybının önlenmesini sağlar 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

S(32)11. 

Meslek Mensupları iĢletmeyi ilgilendiren mevzuat 

değiĢiklikleri konusunda muhasebe departmanını devamlı 

bilgilendirerek vergi kaybının önlenmesini sağlar 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

S(33)12. 

Meslek Mensupları iĢletmelere vermiĢ oldukları hizmet içi 

eğitimlerle muhasebe departmanının mali mevzuat 

konularında bilgi ve deneyimini artırarak vergi kaybının 

önlenmesini sağlar 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

S(34)13. 

Meslek Mensupları iĢletmelerde yapmıĢ oldukları vergi 

planlamaları ile sağlayacağı vergi avantajlarını iĢletmelere 

etkin Ģekilde kullandırarak firmanın vergi kaçırma 

faaliyetlerini azaltabilir 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

S(35)14. 

Meslek Mensupları iĢletmelere danıĢmanlık hizmetleri vererek 

finans departmanının güvenilir bilgi ve belge oluĢturmasına 

yardımcı olarak vergi kabının önlenmesini sağlar 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

S(36)15. 
Meslek Mensuplarının iĢletmelerde sahte veya muhteviyatı 

itibariyle yanıltıcı belge kullanımını önleyici bir rolü vardır 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

S(37)16. 

Meslek Mensupları firmalar nezdinde karĢıt incelemeler 

yaparak iĢletmenin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı 

belgeyle karĢılaĢma olasılığını azaltarak vergi kaybının 

önlenmesini sağlar 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

S(38)17. 

Meslek Mensupları karĢıt incelemelerle alt firmanın vergi ile 

ilgili ödevlerini gereği gibi yerine getirip getirmediğini 

inceleyerek iĢletmenin bir vergi riski ile karĢılaĢma olasılığını 

azaltarak vergi kaybının önlenmesini sağlar 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

S(39)18. 

Tam tasdik uygulaması gerek kaçakçılıkla ilgili olarak 

mükelleflerin korunması gerekse devletin vergi hâsılatını 

artırması bakımından zorunlu hale getirilmektedir 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

S(40)19. 

MüĢteriyle tam tasdik sözleĢmesi düzenleyen Meslek 

Mensupları iĢletmelerde vergi kaybına neden olacak 

uygunsuzlukları kapatmak için bazı durumları gizlemede 

yardımcı olur 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

S(41)20. 
Vergi kaçakçılığı genellikle muhasebe defter ve kayıtları 

üzerinden yapılmaktadır 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

S(42)21. Vergi mevzuatı anlaĢılabilir bir yapı arz etmektedir  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

S(43)22. 

ĠĢletmelerde amortisman, yeniden değerleme, yatırım indirimi, 

istisna ve muafiyet gibi iĢlemlerin doğru hesaplanmasında 

sıkıntılar yaĢanmaktadır 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

S(44)23. 
Meslek Mensupları yıl içerisinde finansal tablolara 

yansıtılması gereken tüm hesapların gerçek Ģekliyle yer alıp 

almadığını denetlemektedir 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

S(45)24. ĠĢletmelerde belge ve kayıt düzeni konusunda sorunlar 

yaĢanmaktadır  
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

S(46)25. Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanılması 

yaygındır 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

S(47)26. 

Yıl boyunca düzenlenen beyannamelerin Meslek 

Mensuplarınca denetlenmesi ödenmesi gereken verginin doğru 

hesaplanmasına yardımcı olur 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
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