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DAVACI                                                : NECLA ŞAŞMAZ
VEKİLİ : AV. NAZLI GAYE ALPASLAN (E-Tebliğ)    

DAVALI : TURGUTLU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 
VEKİLİ : AV. ÖMER FARUK SİNANOĞLU

  Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı Hukuk Bürosu MANİSA

DAVANIN ÖZETİ : Serbest muhasebeci mali müşavir olan davacının, muhasebe 
hesap ve işlemlerini yaptığı Burcu Şıt'a ait vergi ve cezalardan dolayı mütelselsil sorumluluk 
kapsamında düzenlenen 26.04.2019 tarih ve 20190426...01 ile 02 ana takip dosya numaralı ödeme
emirlerinin;  mükellefin şahsında hata olduğu, ihbarname düzenlenmeden ödeme emri
düzenlenemeyeceği, asıl borçlu hakkında yapılan takip kesinleşmeksizin davacı hakkında takip
yapılamayacağı, asıl borçlu mükellefin defterlerini tasdik ettirmemesi nedeniyle mali müşavire hukuki
ve cezai sorumluluk yüklenemeyeceği zira defter tasdik işlemlerinden mükelleflerin sorumlu olduğu
iddia edilerek, iptali istenilmektedir. 

SAVUNMANIN ÖZETİ : Asıl borçlu hakkında düzenlenen 18.09.2018 tarih ve
2018-A-5449/57-58-59 sayılı Vergi İnceleme Raporlarına dayanılarak yapılan tarhiyatların ihtilafsız 
kesinleştiği, davacı hakkında düzenlenen 18.09.2018 tarih ve 2018-A-5449/61 sayılı Görüş ve Öneri 
Raporunda, 213 sayılı Kanun'un mükerrer 227. maddesinde davacının asıl borçlu ile birlikte 
müştereken ve müteselsilen sorumlu olması gerektiğinin belirtildiği, bu kapsamda düzenlenen dava 
konusu ödeme emirlerinin 05.05.2019 tarihinde e-tebliğ yoluyla tebliğ edildiği, asıl borçlunun defter
ve belgeleri tasdiksiz olmasına rağmen davacının 2017 yılı katma değer vergisi ile geçici vergi 
beyannamelerini göndererek, göstermesi gereken mesleki dikkat ve özeni göstermediği, bu nedenle 
dava konusu ödeme emirlerinde hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilerek, davanın reddi gerektiği 
savunulmaktadır. 

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Manisa Vergi Mahkemesi'nce dosya incelenerek, işin esası hakkında gereği 

görüşüldü:
213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 227. maddesinin 1. fıkrasında, 3568 sayılı 

Kanun'a göre yetki almış meslek mensuplarınca mükelleflerin beyannamelerinin imzalatılması ve 
işlemlerinin tasdik edilmesi konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiş; 2. fıkrasında, ... meslek
mensuplarının, imzaladıkları beyannamelerde veya düzenledikleri tasdik raporlarında yer alan 
bilgilerin, defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından 
dolayı ortaya çıkan vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, ceza ve gecikme faizlerinden 
mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulacağı kurala bağlanmıştır. 

Diğer taraftan 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 
Kanunu uyarınca yayımlanan Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında 4 sıra nolu Genel Tebliğin "Beyannameleri İmzalayacak 
Meslek Mensupları ve Sorumlulukları" başlıklı IV. Bölümünde de konuya ilişkin düzenlemeler yer 
almaktadır. 

Anılan düzenlemelerin birlikte incelenmesinden, mali müşavirlerin, mesleklerinin gerektirdiği 
dikkat ve özeni göstermemeleri sonucu vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde ziyaa uğratılan vergi 
ve kesilen cezaların kesinleşmesinden sonra vadesinde ödenmemesi durumunda mükellefle birlikte
müşterek ve müteselsil sorumlu sıfatıyla ödeme emri ile takip edileceği anlaşılmaktadır.
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Dosyanın incelenmesinden, serbest muhasebeci ve mali müşavir olan davacının, muhasebe
hesap ve işlemlerini yaptığı asıl borçlu Burcu Şıt'a ait vergi ve cezalardan dolayı "mütelselsil 
sorumlu" sıfatıyla adına düzenlenen 26.04.2019 tarih ve 01 ile 02 ana takip dosya numaralı ödeme
emirlerinin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Davacı adına müşterek ve müteselsil sorumlu sıfatıyla düzenlenen dava konusu ödeme 
emirleriyle istenen amme alacakları, davacı adına düzenlenen 18.09.018 tarih ve 61 sayılı Görüş ve 
Öneri Raporu (Mali Sorumluluk Raporu) ile asıl borçlu adına  düzenlenen 18.09.2018 tarih ve
2018-A-5449/57-58-59 sayılı Vergi İnceleme Raporlarına dayanmaktadır. 

Davacı adına düzenlenen 18.09.2018 tarih ve 61 sayılı Görüş ve Öneri Raporunda, davacının,
Turgutlu ilçesinde serbest muhasebecilik ve mali müşavirlik yaptığı, asıl borçlu Burcu Şıt'ın 
02.03.2015 tarihinden 30.09.2017 tarihine kadar düzenlenmesi gereken beyannamelerinin tümünü 
düzenlediği ve elektronik ortamda gönderdiği; asıl borçlu hakkında düzenlenen 06.09.2018 tarih ve 
2018-A-5449/53 sayılı Vergi Tekniği Raporunda, asıl borçlunun sahte belge düzenleme yönünden 
incelendiği, Menderes Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefi Göktan Paslanmaz Demir Çelik Tic. Ltd.
Şti. hakkında düzenlenen 14.12.2017 tarih ve 2017-A-8774/8 sayılı Vergi Tekniği Raporuna istinaden 
de sahte belge kullanma yönünden incelenmesi gerektiği, 2015, 2016, 2017 takvim yıllarına ilişkin 
defter ve belgelerinin istenmesine ilişkin 10.11.2017 tarih ve 3556 sayılı defter isteme yazısının, 
26.12.2017 tarihinde tebliği üzerine tasdikli 2015 defterlerinin ibraz edildiği, tasdikli 2016 defterleri 
ile tasdiksiz 2017 defterlerinin ibraz edilmediği, ibraz edilmeyen yıllara ilişkin incelemenin tarh 
dosyası ile GIBINTRANET sorgulaması üzerinden gerçekleştirildiği, tarh dosyası bilgilerine göre, 
06.03.2015 tarihli yoklamada, 02.03.2015 tarihli araç alım sözleşmesi ile 45 ZC 4959 plakalı kamyon
ile faaliyetine başladığının tespit edildiği; 26.09.2017 tarihli yoklamada, asıl borçlunun iş adresinin
aslında ikamet amaçlı konut olduğunun görüldüğü, o sırada asıl borçluya ulaşılamadığından bir tespit
yapılamadığı, komşuları tarafından bu adresin ikamet adresi olduğunun beyan ve teyit edildiği; 
18.10.2017 tarihli yoklamada ise mükellefe ulaşılamadığından görüşme mektubu bırakıldığı,
faaliyetine ilişkin bir tespitin yapılamadığı, 2015 takvim yılında bilerek sahte belge kullanma eylemi
nedeniyle ziyaa uğratılan vergiler üzerinden 213 sayılı Kanun'un 344 ve 359/b maddeleri uyarınca 3
kat vergi ziyaı cezası kesilmesi; yapılan karşıt tespitler ile mükellefin 2015 takvim yılına ilişkin olarak
sahte belge düzenleme yönünden incelenmesi; 2016 ve 2017 takvim yıllarına ilişkin defter ve 
belgelerin gizlenmesi nedeniyle suç duyusunda bulunulması; davacı hakkında da 2017 yılına ilişkin 
olarak mali ve disiplin yönlerinden Görüş ve Öneri Raporu düzenlenmesi gerektiğinin belirtildiği
görülmektedir. 

 Sözü geçen Görüş ve Öneri Raporunda yer alan davacı savunmasında, asıl borçluyu
tanımadığını, ilgili evrakı asıl borçlunun babası olan Nahit Bayıl'ın getirdiği; kendisine 2017 takvim 
yılı defterlerinin tasdiksiz olmasına rağmen beyanname vermeye devam etmesinin sebebi
sorulduğunda, ticaret odası kaydı ile defter tasdiklerini yaptırması amacıyla defterlerin Nahit Bayıl'a 
teslim edildiği ancak kayıt ve tasdiklerin yapılmadığının öğrenilmesi üzerine mükellef ile ilişiğin
kesildiği, hatta 2017 gelir vergisi beyannamesinin verilmediğinin belirtildiği; tüm ifadeler ışığında, 
davacının asıl borçlu mükellefin 2017 yılı yasal defterlerinin tasdiksiz olmasına karşın KDV 
beyannamelerinin bildirimine devam etmesi nedeniyle 213 sayılı Kanun'un mükerrer 227. maddesi 
uyarınca salınan vergi ve kesilen cezalardan asıl borçlu ile birlikte müşterek ve müteselsilen sorumlu 
olması gerektiği sonucuna varıldığı anlaşılmaktadır. 

Bu durumda, davacı hakkında, asıl borçlu mükellefin tasdikli olmayan defter kayıtlarına göre 
beyanname verilmek suretiyle mesleki sorumluluğunun gereğini yerine getirmediği yolundaki 
saptamaları içeren Mali Sorumluluk Raporuna dayanılarak, adına 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
mükerrer md. 227 uyarınca "müteselsil sorumlu" sıfatıyla ödeme emirleri düzenlenmiş ise de 
davacının, mükellefin defter ve belgelerinin incelemeye ibraz edilmemesi konusunda herhangi bir 
sorumluluğu bulunmadığı, tasdikli olmayan deftere dayanarak beyanname vermesinin ise 213 sayılı
Kanun mükerrer md. 227'de yer alan, "meslek mensuplarının, imzaladıkları beyannamelerde veya 
düzenledikleri tasdik raporlarındaki bilgilerin defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını teşkil
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eden belgelere uygun olmaması" kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı zira "tasdiksiz 
deftere dayanarak beyanname verme" eylemi ile "kayıtların birbirine uygun olmaması" durumu
arasında illiyet bağının bulunmadığı, öte yandan defter ve belgelerin asıl borçlu tarafından incelemeye 
ibraz edilmediği dikkate alındığında, davacı tarafından imzalanan beyannamelerde yer alan bilgilerin, 
defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını oluşturan belgelere uygun olmadığı yönünde idarece 
yapılmış herhangi bir tespitin de bulunmadığı dolayısıyla sadece defterlerin tasdiksiz olmasına 
dayanılarak davacı adına müteselsil sorumluluktan hareketle düzenlenen davaya konu ödeme 
emirlerinde yasal isabet bulunmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.

Kaldı ki meslek mensuplarının bir vergi yükümlüsü adına tahakkuk edip, vadesi geçmiş kamu 
alacağından sorumlu tutulacakları dikkate alındığında; asıl borçlu adına dava konusu ödeme emirleri 
içeriği alacakların tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emirlerinin iptali istemiyle Mahkememizin 
E:2019/700 sayılı dosyasında dava açıldığı görüldüğünden, dava konusu ödeme emirleri içeriği amme 
alacağının asıl borçlu nezdinde kesinleştiğinden bahsedilemeyeceği de açıktır.

Açıklanan nedenlerle, davanın kabulüne, dava konusu 26.04.2019 tarih ve 20190426...01 ile
02 ana takip dosya numaralı ödeme emirlerinin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 173,35 TL 
yargılama giderinin, 51,20 TL'lik kısmı davalı idarece karşılandığından bu kısmın davalı idare
üzerinde bırakılmasına, geriye kalan 122,15 TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 
uyarınca takdir olunan 1.890,00 TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya ödenmesine, 
artan posta avansının istemi halinde derhal; kararın kesinleşmesi durumunda Mahkememizce re'sen
taraflara iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içinde İzmir Bölge İdare 
Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere, 23.01.2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Başkan
 ÖZLEM ALPSEL ÖZ

 38336
 

Üye
 BAŞAK HÜLYA KORKMAZ

 191965
 

Üye
 ÖZGE MERTOĞLU

 192880
 

YARGILAMA GİDERLERİ                  
Başvurma Harcı                :   44,40 TL
Vekalet Harcı                    :        7,80 TL
Posta Gideri                      :                 121,15 TL
TOPLAM                         :                  173,35 TL


