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İZMİR YEMiNLi MALi MÜŞAViRLER ODASI BAŞKANLIĞINA Şehit Fethi 
Bey Cad. Hürriyet iş Merkezi No:53 Kat:5-6 
Pasaport/iZMiR 
İlgi : 10/06/2014 tarihli ve 218 sayılı yazınız. 
İlgide kayıtlı yazınızda, 26/04/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Genel 
Uygulama Tebliği kapsamında Yeminli Mali Müşavir KDV iadesi tasdik raporlarında kendisi 
hakkında herhangi bir olumsuz rapor veya tespit bulunmayan mükelleflerin "Doğrudan Mal 
veya Hizmet Temin Ettikleri Mükellefler Hakkında Olumsuz Rapor veya Tespit 
Bulunanlardan" yaptıkları alışların gerçekliğinin belirlenmesinde Yeminli Mali Müşavir rapor 
eki yapılan onaylanmış örneklerin idare tarafından tevsik belgesi olarak kabul görüp 
görmeyeceğinin bildirilmesi istenilmiştir. 
26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin "IV/E. Özel Esaslar. 5. işlemlerin 
Gerçekliğini ispat" başlıklı bölümünde, 213 sayılı Kanunun 3/B maddesine göre 
vergilendirmede Vergiyi doğuran olayın ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek 
mahiyetinin esas olduğu ve vergiyi doğuran olay ile bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek 
mahiyetinin yemin hariç her türlü delille ispatlanması mümkün olduğu belirtilmiştir. 
Bu hükmün uygulanmasına yönelik olarak, bahsi geçen Tebliğ ile düzenledikleri 
veya kullandıkları belgelerin sahteliğine veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olduğuna 
ilişkin inceleme veya idari araştırma aşamasında mükellefe, söz konusu belgelerin 
gerçekliğine yönelik deliller ileri sürme imkanı getirilmiştir. Tebliğde işlemin 
taraflarının, ilgililerin ve mükelleflerin, delillerini bir rapora bağlamak suretiyle ve 
işlem ve belge ile ilgili olmak koşuluyla ileri sürmeleri gerektiği ifade edilmiş, ancak 
rapor için özel bir belirleme yapılmamıştır. 
Bu itibarla, belgenin gerçekliğini ve doğruluğunu ispat edici deliller sunmak isteyen 
mükellefler özel amaçlı YMM Rapor sunabileceklerdir. Yeminli Mali Müşavirler tarafından 
yapılan tespitlerin ve ispat edici belgelerin YMM Rapor eki yapılan onaylanmış örneklerinin 
de söz konusu Tebliğ uygulaması kapsamında vergi dairesine ibraz edilerek 
değerlendirmeye sunulması mümkündür. 
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim. 
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