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DAVACI : METİN ERARSLAN
VEKİLİ : AV. NAZLI GAYE ALPASLAN

  (e-tebligat)

DAVALI : İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI(KEMERALTI 
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ) 

VEKİLİ : AV. DİDAR VARIMLI
   Cumhuriyet Bulvarı No:5/5 Konak/İZMİR

DAVANIN ÖZETİ :Davacı vekili tarafından; Burak Gökengin adına tarh edilen 
vergi ve kesilen cezaların ve bu alacaklara ilişkin gecikme faizlerinin tahsili amacıyla 
müvekkili adına müteselsil sorumlu sıfatıyla düzenlenen 07.01.2020 tarih ve ..1,2 sayılı 
ödeme emirleri ve 08.01.2020 tarih ve ..1 ila 16 sayılıödeme emirlerinin; herhangi bir karşıt 
inceleme yapma yetkisi bulunmayan davacının sahte fatura kullanma veya sahte fatura 
düzenlemeden kaynaklı alacaklardan sorumlu tutulamayacağı, asıl mükellef hakkında yapılan 
cezalı tarhiyatların takdir komisyonu kararlarına dayandığı ancak takdir komisyonunca asıl 
mükellef hakkında herhangi bir inceleme yapılmadığı, asıl mükellefin sahte fatura 
düzenlediğinin somut tespitlerle ortaya konulması gerektiği, mükellef tarafından düzenlenen 
belgelerin sahte olduğunun mali müşavir tarafından mesleki bilgi kapsamında anlaşılmasının 
mümkün olmadığı ileri sürülerek, iptaline karar verilmesi istenilmektedir. 
   
SAVUNMANIN ÖZETİ :Davalı vekili tarafından; Burak Gökengin hakkında tanzim 
edilen Vergi Tekniği Raporu ile, anılan şahsın düzenlediği tüm faturaların sahte belge 
niteliğinde olduğunun tespit edildiği, bu rapora istinaden şahsa muhasebe hizmeti veren 
davacı hakkında müteselsil sorumluğuna ilişkin olarak tanzim edilen Görüş Ve Öneri 
Raporu'na istinaden düzenlenen dava konusu ödeme emirlerinin hukuka uygun olduğu 
belirtilerek, davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. 

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Karar veren İzmir 4. Vergi Mahkemesi'nce, dava dosyası incelenerek işin gereği 
görüşüldü:

Dava, davacının muhasebe hizmeti verdiği Burak Gökengin adına tahakkuk ettirilen 
alacakların tahsili amacıyla davacı adına müteselsil sorumlu sıfatıyla düzenlenen 07.01.2020 
tarih ve 1,2 sayılı ödeme emirleri ve 08.01.2020 tarih ve ..1 ila 16 sayılı ödeme emirlerinin 
iptaline karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 54.maddesinde, 
ödeme müddeti içinde ödenmeyen amme alacağının tahsil dairesince cebren tahsil olunacağı; 
55.maddesinde, amme alacağını vadesinde ödemeyenlere 15 gün içinde borçlarını ödemeleri 
veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumunun bir ödeme emriyle tebliğ olunacağı; 
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58.maddesinde ise, kendisine ödeme emri tebliği olunan şahısların böyle bir borcu olmadığı 
veya kısmen ödediği veya zamanaşımına uğradığı hakkında tebliğ tarihinden itibaren 15 gün 
içinde dava açabilecekleri öngörülmüştür.

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli 
Mali Müşavirlik Kanunu'nun 1.maddesinde Kanun'un amacı, 2/A maddesinde muhasebecilik 
ve mali müşavirlik mesleğinin konusu düzenlenmiş olup, meslek mensuplarının mali 
sorumlulukları 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 227.maddesi ile 
düzenlenmiştir.Anılan maddede; Maliye Bakanlığı'nın; vergi beyannamelerinin 3568 sayılı 
Kanun'a göre yetki almış serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli 
mali müşavirler tarafından da imzalanması mecburiyetini getirmeye, bu mecburiyeti 
beyanname çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya, 
bu uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu belirtilmiş, aynı maddede 
beyannameyi imzalayan veya tasdik raporunu düzenleyen 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.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 227.maddesinin verdiği yetkiye 
dayanılarak Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan (4) sıra No.lu Vergi Beyannamelerinin Serbest 
Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel 
Tebliğ'in "Müşterek ve Müteselsil Sorumluluğun Tesbiti" başlıklı (V) işaretli bölümünün (B) 
bendinde; müşterek ve müteselsil sorumluluğu vergi inceleme raporu ile tespit edilen meslek 
mensupları hakkında vergi dairelerince yapılacak takibatın, vergi ve ceza tahakkukunun 
kesinleşmesinden sonra başlatılacağı ve tahakkuku kesinleşen vergi ve cezanın tahsiline 
yönelik olacağı belirtilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının mali müşavirlik hizmeti verdiği Burak 
Gökengin hakkında yapılan vergi incelemesi neticesinde düzenlenen Vergi Tekniği Raporu 
ile anılan mükellefin düzenlediği tüm faturaların sahte belge niteliğinde olduğunun tespit 
edilmesi üzerine mükellefe muhasebe hizmeti veren davacı hakkında düzenlenen 26.12.2018 
tarih ve 2018-A-2518/29 sayılı Görüş ve Öneri Raporu'nda; Burak Gökengin'in 
beyannamelerini veren davacının asıl mükellef adına tarh edilecek vergi ve kesilecek 
cezalardan müteselsilen sorumlu olduğunun belirtildiği, anılan rapora istinaden davacı adına 
müteselsil sorumlu sıfatıyla düzenlenen ödeme emirlerinin iptaline karar verilmesi istemiyle 
de bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda dava konusu uyuşmazlığın çözümlenebilmesi için davacı hakkında düzenlenen 
26.12.2018 tarih ve 2018-A-2518/29 sayılı Görüş ve Öneri Raporu ile asıl mükellef hakkında 
düzenlenen 17.12.2018 tarih ve 2018-A-2518/26 sayılı Vergi Tekniği Raporu'nda yer alan 
tespitlerin değerlendirilmesi gerekmektedir.

Asıl mükellef Burak Gökengin hakkında düzenlenen 17.12.2018 tarih ve 
2018-A-2518/26 sayılı Vergi Tekniği Raporu'nda; mükellefin 26.05.2016-01.10.2017 
tarihleri arasında Bornova Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün, 01.10.2017 tarihinden itibaren ise 
Hasan Tahsin Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün mükellefi olduğu, mükellefin belirli bir mala 
tahsis edilmiş mağazalarda hediyelik eşyaların, el işi ürünlerin ve imitasyon takıların 
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perakende ticareti faaliyetiyle iştigal ettiği, mükellefin iş yeri adresine ve Mernis adresine 
gönderilen defter belge isteme yazılarının mükellefe ulaşılamaması nedeniyle tebliğ 
edilemediği, Mernis adresine ikinci defa gidildiğinde kapıya pusula yapıştırma suretiyle 
tebligat yapıldığı ancak defter ve belgelerin incelemeye ibraz edilmediği, mükellefin Sürnak 
Lojistik Taşımacılık Oto... Ltd. Şti.'nin 02.02.2015 tarihinden itibaren tek ortağı ve kanuni 
temsilcisi olduğu, mükellefin iş yeri adresinde 26.05.2016 tarihinde yapılan açılış 
yoklamasında; iş yeri sahibinin Kıymet Özükör olduğu, iş yeri kirasının yıllık net 7.200,00 
TL olduğu, faaliyet konusunun tekstil malzemeleri satışı olduğu, muhasebecisinin Metin 
Eraraslan olduğu hususlarının tespit edildiği, aynı adreste 31.05.2016 tarihinde yapılan 
yoklamada; faaliyet konusunun tekstil malzemeleri satışı olduğu, iş yerinde 1 adet masa, 30 
adet emtia rafı ve 1 adet terazi bulunduğu hususlarının tespit edildiği, yine iş yeri adresinde 
14.03.2017 tarihinde yapılan yoklamada; adreste ödevlinin hediyelik eşya perakende satışı 
faaliyetine başladığının tespit edildiği, aynı adreste 05.02.2018 tarihinde yapılan yoklamada; 
ödevlinin adreste bulunan işini ve iş yerini yaklaşık 4 gün önce terk ettiği, nerede olduğunun 
bilinmediği hususlarının tespit edildiği, aynı adreste 11.04.2018 tarihinde yapılan yoklamada; 
iş yerinin boş ve kapalı olduğu, mükellefin iş yerinden 3 ay önce ayrıldığı hususlarının tespit 
edildiği, mükellefin 2016 yılında 500 adet irsaliyeli fatura bastırdığı, mükellefin 2017 yılı 
işletme defterinin tasdikli olduğu, mükellefin 2016 yılında beyan ettiği KDV matrahının 
toplam 1.482.568,41 TL olduğu, bu dönemde hiç ödenmesi gereken KDV çıkmadığı, 
mükellefin 2017 yılında beyan ettiği KDV matrahının toplam 5.952.322,65 TL olduğu, bu 
dönemde ödenmesi gereken KDV tutarının toplam 254.662,78 TL olduğu, mükellefin gelir 
vergisi beyannamelerinde 2016 yılında 16.003,35 TL zarar, 2017 yılında ise 11.079,52 TL 
kar beyan edildiği, muhtasar beyannamelerine göre mükellefin 7-8 işçi çalıştırdığı, 
mükellefin Hasan Tahsin Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne 236.037,37 TL vergi aslı borcu 
bulunduğu, mükellefin bu idareye hiç vergi ödemediği, mükellefin Bornova Vergi Dairesi 
Müdürlüğü'ne 41.492,14 TL vergi aslı borcu bulunduğu, mükellefin bu idareye 6,84 TL vergi 
borcu ödediği, mükellefin banka hesaplarında 2016 yılında 1.186,00 TL giden havale, 2017 
yılında 7.507,00 TL giden havale ve 2016 yılında 525,00 TL gelen havale dışında herhangi 
bir para hareketinin olmadığı, mükellef adına kayıtlı motorlu araç bulunmadığı, mükellefin 
daha önce 1/2017-7/2017 dönemine ilişkin olarak sahte belge düzenleme şüphesi nedeniyle 
özel esaslara alındığı, mükellefin ortağı olduğu şirket hakkında 2014, 2015 ve 2016 
dönemlerinde sahte belge düzenleme yönünden Vergi Tekniği Raporu düzenlendiği, 
mükellefin 2016 yılında satışlarını bildirmediği, ancak bu dönemde başka mükelleflerin 
mükelleften toplam 1.011.617,00 TL tutarında alış yaptıklarını bildirdikleri, mükellefin 2016 
yılında alış yaptığını bildirmediği, bu dönemde başka mükelleflerin mükellefe toplam 
38.811,00 TL tutarında satış yaptıklarını bildirdikleri, mükellefin 2017 yılında da satışlarını 
bildirmediği, bu dönemde başka mükelleflerin mükelleften toplam 6.614.932,00 TL tutarında 
alış yaptıklarını bildirdikleri, mükellefin 2017 yılında alış bildirmediği, bu dönemde 
mükellefe satış yaptığını bildiren herhangi bir mükellefin de bulunmadığı, mükellefe mal 
sattığını bildiren iki mükellefin bulunduğu, bu mükelleflerden birinin özel esaslara tabi 
olduğu, diğer mükellefin de havuzda bekleyen incelemesinin olduğu, mükelleften 2016 ve 
2017 yıllarında alış yaptığını bildiren mükelleflerin bir kısmının özel esaslara tabi olduğu, bir 
kısmı hakkında da devam eden vergi incelemelerinin bulunduğu, mükelleften alış yaptığını 
bildiren Agonya Tekstil İth. İhr. .. Ltd. Şti. nezdinde yapılan karşıt incelemede firma 
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yetkilisinin; ''mükellefi şahsen tanımadığını, ancak ilgili yıllarda şahısla ticaretlerinin 
olduğunu, şahıstan imalatta kullanıla yardımcı malzemelerin alındığını, ödemelerin genellikle 
nakit olarak yapıldığını'' beyan ettiği, Solu Tekstil İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. nezdinde yapılan 
karşıt incelemede firma yetkilisinin; mükellefi şahsen tanımadığını, alış satış ileriyle satış 
müdürü Nurettin Bey'in ilgilendiğini, şahısla ticaret yapıldığını, malların satıcının ayarladığı 
nakliye aracıyla getirildiğini, ödemelerin genellikle nakit olarak yapıldığını'' beyan ettiği, 
SGK'dan gelen yazıda mükellefin beyan ettiği primleri ödemediğinin belirtildiği, mükellefe 
muhasebe hizmeti veren Metin Erarslan'ın genel esaslara tabi olduğu, anılan şahıs hakkında 
sahte belge düzenleme ve iştirak etme yönünden düzenlenmiş rapor bulunmadığı, Metin 
Erarslan hakkında mali ve disiplin yönlerinden düzenlenen sorumluluk raporlarının 
bulunduğu, Metin Erarslan'a gönderilen bilgi isteme yazısına şahıs tarafından verilen cevapta; 
''26.05.2016 tarihinden Burak Gökengin'in ofisine gelerek muhasebe işlerini yürütmesini 
istediğini, yapılan sözleşme ile kendisine muhasebe hizmeti verilmeye başlandığını, 
mükellefin işlerini bizzat kendisinin idare ettiğini, iş yerine zaman zaman gerek kendisinin 
gerek elemanlarının giderek muhasebe ile ilgili evrakları aldıklarını, zaman zaman da Burak 
Gökengin'in evrakları ofisine getirdiğini, mükellefin arabası olduğu konusunda herhangi bir 
bilgisi olmadığını, kendisine bu konuda hiçbir bilgi ve belge sunulmadığını, mükellefin iş 
yerinde 8 ila 9 kişinin pazarlama elemanı olarak çalıştırıldığını, mükellefin mal aldığı ya da 
sattığı kişileri birebir tanımasının mümkün olmadığını, tekstil sektöründe faaliyeti olan 
kurum ya da kişiler olduklarını bildiğini, mükellefin satmış olduğu mallar karşılığında aldığı 
banka dekontlarını ve çeklerin fotokopilerini kendisine getirdiğini, bu nedenle komisyon 
karşılığında bir işlem yaptığını görmediğini ve bu konu ile ilgili şüphe duymadığını, iş 
yapmış olduğu mükelleflerden kendisinden bilgi isteyen kimsenin olmadığını'' beyan ettiği 
tespitlerine yer verildikten sonra raporun ''Sonuç'' bölümünde; Burak Göekngin tarafından 
mükellefiyet tesis ettirilen tarihten itibaren düzenlenen tüm faturaların komisyon karşılığında 
düzenlenen sahte faturalar olduğu kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Davacı hakkında düzenlenen 26.12.2018 tarih ve 2019-A-4993/29 sayılı Görüş ve 
Öneri Raporu'nda ise, davacının Burak Gökengin hakkında düzenlenen Vergi Tekniği 
Raporu'nda da yer alan ifadesine değinildikten sonra raporun ''Değerlendirme'' bölümünde; 
''mükellefi yalnızca bir kez sözleşme yaparken gören, işleri bizzat mükellefin değil, başka 
birinin yaptığını bildiğini beyan eden, bu kadar kısa sürede dikkat çekecek kadar yüksek 
matah beyan eden bir mükellefin en çok hangi firmalarla iş yaptığını bilmeyen Metin 
Erarslan'ın sahte belge düzenleme faaliyetinde sorumluluğu bulunduğu, ancak Metin 
Erarslan'ın mükellefin faaliyetlerine iştirak edip etmediğinin tam olarak tespit edilememesi 
nedeniyle şahsın sahte belge düzenleme fiiline iştirak etmediğinin kabul edileceği'' 
hususlarına yer verildikten sonra raporun ''Sonuç'' bölümünde; davacının asıl mükellef adına 
tarh edilecek vergi ve kesilecek cezalardan asıl mükellefle birlikte müştereken ve 
müteselsilen sorumlu tutulması gerektiği belirtilmiştir.

Yukarıda yer verilen Vergi Tekniği Raporu'ndaki tespitler ile davacı hakkında 
düzenlenen Görüş ve Öneri Raporu'nda yer alan tespitlerin birlikte değerlendirilmesinden; 
inceleme elemanınca davacının asıl mükellefin işlerini bizzat kendisinin değil, başka birinin 
yaptığını bildiğinin iddia edildiği, ancak davacının ifadesinde mükellefin işlerini bizzat 
kendisinin yaptığının söylendiği, davacıdan mükellefin iş yaptığı kişi ve firmaların tamamını 
birebir tanımasının beklenemeyeceği hususları da göz önüne alındığında, asıl mükellefin 
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kayıtlarıyla ilgili birtakım olumsuz tespitler bulunmakla birlikte, gerek Vergi Tekniği 
Raporu'nda, gerekse de Görüş ve Öneri Raporu'nda davacının, yaptığı iş ve işlemler 
nedeniyle sahte fatura düzenleme suçunu kolaylaştırdığını, vergilendirmede esas alınacak 
belge, kayıt, nizam ve matrah tespitinde dikkate alınması gerekli işlemlerin muhasebe usul ve 
esaslarına, kanunlarda belirtilen düzenlemelere uygunluğunu sağlamaya yönelik 
sorumluluğunu ihlal ettiğini, kendisine verilen bilgi ve belgelerdeki hususları anılan 
belgelerden farklı olarak muhasebe kurallarına aykırı biçimde kanuni defterlere kaydettiğini, 
imzaladığı beyannamelerde veya düzenlediği tasdik raporlarında yer alan bilgilerin defter 
kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmadığını, kendisine 
verilen bilgi ve belgeleri kaydetmediğini, mali tablolara yansıtmadığını, her türlü şüpheden 
uzak bir şekilde ortaya koyacak somut tespitlerin bulunmadığı, ancak idarece davacının 
Burak Gökengin adına tarh edilen vergi ve kesilen cezalardan müteselsilen sorumlu tutulduğu 
görülmektedir.

Bu durumda; davacının üzerine düşen sorumlulukları tam ve eksiksiz olarak yerine 
getirmeyerek vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet verdiği idarece her türlü şüpheden uzak 
somut tespitlerle ortaya konulamadığından, davacının ortaya çıkan vergi ziyaına bağlı olarak 
salınacak vergi, ceza ve gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen 
sorumlu olduğundan bahisle düzenlenen dava konusu ödeme emirlerinde hukuka uygunluk 
bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; davanın kabulüne, dava konusu ödeme emirlerinin iptaline; 
aşağıda dökümü yapılan ve davacı tarafından karşılanan 170,00 TL yargılama giderinin ve 
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne göre belirlenen 1.890,00 TL vekalet ücretinin davalı idare 
tarafından davacıya ödenmesine, davalı idarece YD İtiraz aşamasında yapılan 24,50 TL 
yargılama giderinin davalı idare üzerinde bırakılmasına, artan posta avanslarının kararın 
kesinleşmesinden sonra Mahkememizce taraflara iadesine, kararın tebliğinden itibaren (30) 
gün içerisinde İzmir Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere, 
10/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan
 ÖMER DEMİR

 37983
 

Üye
 ALİ ÜZER

 38054
 

Üye
 EYYÜP YÜCE

 192895
 

YARGILAMA GİDERLERİ :
Başvurma Harcı : 54,40 TL 
Vekalet Harcı(2) : 15,60 TL 
Dosya Gömleği :
Posta Gideri :

2,00 TL
98,00 TL

 

TOPLAM : 170,00 TL 


