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SUNUŞ
Çağdaş vergi sistemleri, yıllardır vergilendirme işlemlerinin temeline “mükellefin beyanı”nı yerleştirmiştir. Bugün artık vergi sistemlerinde esas olan,
“beyana dayalı” tarh sistemidir. Sistemin temeline beyanın konulması, doğal
olarak bu beyanın doğruluğunun araştırılması ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Bu amaçla oluşturulan ve en “etkin” vergi denetim yöntemlerinden
biri olan vergi incelemesi müessesesinin konusu da, beyan edilen verginin
doğruluğunu araştırmak ve tespit etmektir. İnceleme müessesesi, mükelleflerce beyan edilen matrahların doğruluğu ile, beyana esas olayların ekonomik içeriğinin araştırılması ve bu olayların delillendirilmesini kapsayan; defter,
kayıt ve dayanağı belgelerin tetkiki ile kontrolü faaliyetini ifade etmektedir.
Vergi incelemesinde, mükellefin vergilendirmeye esas alınan işlem ve
faaliyetlerinin yorumu ve delillendirilmesi kadar, mevzuatın ve mevzuatın yorumlanmasında idari ve yargı anlayışlarının değerlendirilmesi de
önem taşımaktadır.
Vergi Hukuku’nun temel ilkesi olan “verginin yasallığı ilkesi”nin yanı sıra,
İdare’nin yetkilerinin “kanuni idare” ilkesi uyarınca kanunlarla belirlenmiş
olmasının ve İdare’nin, işlemlerinde uygulayacağı usulün yine kanunlarla
gösterilmiş olmasının gereği olarak; vergi incelemesine ilişkin temel yasal
düzenlemeler Vergi Usul Kanunu’nda yer almaktadır. Vergi incelemelerinde
asli yetkili birim olarak Vergi Denetim Kurulu’nun oluşturulmasından sonra;
bu konuda gerekli alt mevzuat da oluşturulmuştur. Oluşturulan bu mevzuat
kümesi ile de büyük bir boşluk giderilmiştir.
Öte yandan devletin kamu hizmetlerinin temel finansman aracı olan vergi,
tarihsel süreç içerisinde siyasi iktidarlarca çok çeşitli amaçlarla kullanılmıştır.
Zaten bu yüzden vergilendirme tarihi, hep siyasi otoritenin vergilendirme
yetkisinin sınırlandırılması mücadelesi ve bu yetkinin parlamentolara aktarılması çabalarından oluşmaktadır. Bu yüzden de Anayasamızda, “vergi ödevi”,
siyasal hak ve ödevler arasında düzenlenmiştir. Devletin vergilendirme yetkisi ve bu yetkiyi kullanımı, kişilerin “temel hak ve özgürlükleri” ile malvarlığı üzerindeki “mülkiyet hakları”nı da yakından ilgilendirmektedir. Devletin
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egemenlik hakkının bir görünümü olan mali egemenlik hakkının sonucu
olan vergilendirme yetkisi karşısında, “zayıf” ve “korunması gereken” konumda olan mükelleflerin sahip olduğu haklar, çağdaş hukuk devletlerinde önemli bir yere sahiptir. Kısaca “mükellef hakları” adı verilen ve kişiyi
devletin sonsuz vergilendirme yetkisi karşısında koruyan bu hakların pek
çoğu, günümüz mevzuatında, dağınık bir şekilde de olsa, yer bulmuştur.
Mükelleflerin mali konularda muhasebeci, mali müşavir, danışman
gibi sıfatlarla yanında yer alan ve bazen onların mali işlerini gerçekleştiren bazen de yol gösteren konumunda çalışan 3568 sayılı Kanun’a göre
yetkilendirilmiş meslek mensuplarının da; devletin vergilendirme yetkisinin bir sonucu olan vergi incelemesi müessesesinin kapsamını, usulünü ve bu müessese karşısında mükellefin sahip olduğu hakları mutlaka
bilmeleri gerekmektedir.
İçerisinde mükelleflerin pek çok haklarının da yer aldığı vergi incelemesi ile ilgili düzenlemelerin dağınık olması, pek çok değişiklikler geçirmiş bulunması ve bu konudaki mevzuatın derli toplu şekilde ve hatta
her zaman yanımızda bulunacak şekilde bir el kitabı halinde bulunmaması, Odamızı bir hizmet olarak bu yayını hazırlamaya teşvik etmiştir.
Bu yayında sadece mevzuata değil, aynı zamanda konuya ilişkin yargı
kararlarına ve kılavuz niteliğinde uzman yorumuna da yer verilerek, bu
alandaki boşluk giderilmeye çalışılmıştır.
Odamız mensupları için bu yayını, mevzuatı derleyip ilgili yargı kararlarını tarayıp özetleyerek ve bir yorum ve uygulama kılavuzu da ekleyerek hazırlayan Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Mali Hukuk Ana Bilim Dalı mensubu Dr. Başar SOYDAN’a Odamız adına teşekkür ediyoruz.
Odamız tarafından alanında ilk olarak gerçekleştirilen bu çalışmanın
bütün meslek mensuplarına bir başucu kitabı niteliğinde yararlı olacağı
inancındayım.
Dr. Yahya ARIKAN
İSMMMO Başkanı
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VERGİ DENETİMİ MEVZUATI

Vergi denetimi, beyana dayalı vergi sistemlerinin ayrılmaz
bir parçası olup; bu sistemlerin adeta bir sigortası mahiyetindedir. Vergi sisteminin sağlıklı şekilde işleyebilmesi için kamu
gücüyle desteklenen birtakım vergi denetimi araçlarının sisteme entegre edilmesi gerekmektedir. Devlet, “vergi denetim
yetkisi”ni, kendisine Anayasa ile verilen “vergilendirme yetkisi”nden almakta olup; bu yetkiyi, kaynağını Anayasa’da bulan
yasalara dayanarak kullanmaktadır. Ancak bu yetki sınırsız bir
yetki de değildir. Hem Anayasa; hem taraf olunan ve usulüne
uygun olarak yürürlüğe girmiş bulunan uluslararası sözleşmeler ve anlaşmalar; hem de yasalar, söz konusu yetkiye bir çerçeve çizmekte, bu yetkiyi sınırlandırmaktadır.
Devletin, elinde bulundurduğu vergi denetimi ve vergi
güvenliği araçları çok çeşitli olmakla birlikte; bu araçlardan en
önemlisi “vergi incelemesi”dir. Vergi incelemesi başladığında
veya bir vergi incelemesi esnasında, vergi kaçakçılığı suçlarının işlendiği şüphesi söz konusu olursa, “arama” müessesesi
de devreye girmektedir ki; vergi incelemesiyle birlikte “vergisel (adlî) arama” da etkileri ve sonuçları itibariyle muhatapları
hakkında “ağır” hukuki sonuçlar doğurabilecek hukuk müesseseleri olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Vergi Usul Kanunu (VUK) m.127 ilâ m.133’te düzenlenen
“yoklama” müessesesi ise “mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili
maddî olayları, kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etmek”
amacıyla gerçekleştirilen faaliyeti ifade etmektedir. “Yoklama”
müessesesi, “vergi idaresinin bilgisi dışında kalan birtakım olgu
ve bulguların ortaya çıkartılması”, “vergiyi doğuran olayı etkileyen maddî olayların tespiti” ve “sürekli devam eden, planlı
ve sistemli bir kayıt ve belge düzeni kontrolü”nü kapsayan bir
vergi denetim müessesesidir1. Esasında “yoklama”yı, özellikle
1985 yılında yürürlüğe giren KDV ile birlikte gündeme gelen ve
geleneksel “yoklama” yetkisine ek olarak verilen yetkileri kapsayan, “yaygın ve yoğun vergi denetimi” olarak ifade edilen, vergi
denetim yöntemi ile birlikte düşünmek gerekir.
VUK’ta diğer bir vergi denetim aracı olarak “bilgi toplama”
müessesesi düzenlenmiş ise de; bunu, doğrudan bir vergi denetim aracı olarak mütalâa etmemek gerekir. Zira “bilgi toplama” müessesesi, araştırmaya yönelik hukuki araçlardan biri
olup; vergi kayıp ve kaçağının önlenmesinde etkisi bulunan,
vergi denetimlerinde kendisinden yararlanılan ve bu denetimleri tamamlayıcı mahiyette bir araçtır. Bilgi toplama faaliyetindeki temel aşamalar, “bilgilerin toplanması”, “toplanan
bilgilerin sınıflandırılması”, “bilgilerin yorumlanması ve değerlendirilmesi”, “bilgilerin (istihbarat arşivlerinde) saklanması”
ve “bilgilerin kullanıma sunulması” şeklinde kategorize edilmektedir2. Vergi idaresi rutin ve sürekli olarak bilgi toplayabi1 Selim KANETİ, Vergi Hukuku, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, Yayın Nu.: 3434/698, Özdem Kardeşler Matbaası, 1986/87, s.139.; İlhami SÖYLER, Türk Vergi
Hukukunda Yoklama, Ankara: Maliye ve Gümrük Bakanlığı APK Kurulu Yayını, Yayın Nu.:
1987/295, s.32.
2 Mehmet Ali ÇAKIR, “Vergilendirmede Bilgi Toplama”, Sayıştay Dergisi, Sayı:32, OcakMart 1999, s.29.
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leceği gibi; bilgi toplama müessesesine özellikle vergi incelemelerinin “araştırma” safhasında da başvurulabilmektedir.
“Arama” ise VUK m.142 ilâ m.147’de düzenlenen ve kullanıldığında ağır etki ve sonuçları olan bir araç olarak sistemdeki yerini almıştır. Belirtmek gerekir ki “arama” müessesesi,
tek başına bir vergi denetim müessesesi olmayıp; sonuçlarına
hapis cezası bağlanan “vergi kaçakçılığı” suçlarının söz konusu
olması halinde gündeme gelmektedir. “Arama” müessesesine,
yürütülmekte olan bir vergi incelemesi sırasında, Cumhuriyet
Savcılığı’nın talebi üzerine veya yapılan bir ihbâr (veya şikâyet) üzerine başvurulmaktadır. VUK m.142’ye göre, “bir mükellefin vergi kaçırdığına delalet eden emareler bulunursa, bu mükellef veya kaçakçılıkla ilgisi görülen diğer şahıslar nezdinde ve
bunların üzerinde” “arama” yapılması mümkündür. Ancak söz
konusu “arama”, “adlî arama” kategorisinde olduğu için sıkı
usûl kurallarına tâbi tutulmuştur. “Arama” halinde, “arama”nın sonuçlarının değerlendirilmesi, daha doğrusu, “arama”ya
neden olan suç şüphesinin doğruluğunun araştırılması, bir incelemeyi de gerektirdiğinden bu duruma literatürde “aramalı
inceleme” veya “incelemeli arama” denildiği de görülmektedir. Esasında, “aramalı inceleme” diye ayrı bir inceleme türü olmayıp; “arama”, “inceleme” öncesinde veya esnasında gerek
görüldüğünde başvurulan özel bir hukuki araç mahiyetindedir. Ayrıca buradaki “arama” yetkisini de “elkoyma” yetkisi ile
birlikte düşünmek gerekir. Çünkü bir “vergisel (adlî) arama”nın amacı, suç şüphesinin kanıtlanmasına imkân verecek delilleri “aramak”, “araştırmak”; bulunursa bunlara “elkoymak”tır.
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Devlet, muhataplar hakkında hukuki etki ve sonuç doğuran vergi denetim araçlarını genel olarak İdare eliyle, özel olarak da vergi idaresinin yetkili ve görevli denetim elemanları
eliyle kullanmaktadır. Bu bağlamda düşünüldüğünde, denetim yetkisi kanundan doğmaktadır ve kanuna dayanmalıdır.
Bunun yanında, her yetki bir sorumluluğu da beraberinde
getirir. Dolayısıyla denetim elemanlarının yetkileri ve sorumlulukları; denetime muhatap olanların da ödevleri ve hakları
bulunmaktadır. İşte denetim süreci bu hukuki zeminde gerçekleştirilmektedir/gerçekleştirilmelidir.
“Vergi incelemesi”ni, vergi denetim yöntemlerinden en
önemlisi olarak yukarıda ifade etmiştik. Esasında dünyanın her
yerinde “vergi incelemesi” denildiğinde hemen hemen aynı
kavram anlaşılmaktadır. Vergi incelemesine alınmak, bütün
vergi yükümlüleri için “istenmeyen” ve “külfetli” bir durumdur.
Ancak başta da belirttiğimiz gibi vergi sisteminin güvenliği ve
sıhhati için Devlet, vergi denetim operasyonlarını yürütmek
zorundadır. Devletin neden vergi denetimi ve/veya vergi incelemesi gerçekleştirdiği belki sorgulanamaz; ama bu faaliyetleri nasıl gerçekleştirdiği/gerçekleştirmesi gerektiği her zaman
sorgulanabilir. Çünkü hangi yetki kullanılırsa kullanılsın, Devlet,
hukuk sınırları içinde kalmak ve muhatapların hakları ile menfaatlerini ihlâl etmemek durumundadır. Aksi halde, çıkacak uyuşmazlıkların yargı yerlerine taşınması ve hukuka aykırılıkların bu
yolla bertaraf edilmesi söz konusu olacaktır.
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Hukukumuzda “vergi incelemesi”nin amacı, VUK m.134’te,
“ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit
etmek ve sağlamak” olarak ortaya konulmuştur. VUK m.134
ilâ m.141’de, “vergi incelemesine yetkililer”, “incelemeye tâbi
olanlar”, “inceleme zamanı”, “incelemenin yapılacağı yer”, “incelemede uyulacak esaslar” ve “inceleme tutanakları” düzenlenmiş olup; diğer düzenlemeler de Kanun’un verdiği yetkiye
dayanılarak çıkarılan ikincil mevzuatta yeralmaktadır.
Vergi denetim ve incelemeleri gerçekleştirilirken nezdinde
denetim ve inceleme yapılanların birtakım haklarının ve/veya
menfaatlerinin etkilenmesi ve hatta ihlâl edilmesi her zaman
olasılık dâhilindedir. Söz konusu hakların bir kısımı Anayasal güvence altındaki temel hak ve özgürlükler iken; diğer bir kısımı
da denetim ve inceleme sürecinde, yani “idari usul süreci”nde
gündeme gelen “usuli” mahiyetteki haklardır. Aşağıda, denetim
ve inceleme sürecinde uyulması gereken usûl ve esaslar ile vergi
yükümlülerinin birtakım haklarını özetlemeye çalışacağız:
 “İncelemeye Yetkililer” kenar başlıklı VUK m.135 ile, vergi
müfettişleri, vergi müfettiş yardımcıları, ilin en büyük malmemuru veya vergi dairesi müdürleri ile Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’nın merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrolarında görev yapanlar, incelemeye yetkili kılınmışlardır.
Ayrıca belirtmek gerekir ki VUK m.75’e göre, VUK m.72/1’e
göre kurulan ‘takdir komisyonları”nın da “VUK m.74’te sayılan görevleriyle sınırlı olmak üzere”, inceleme yetkisi bulunmaktadır. Bunlar dışındaki hiçbir kurum ya da kişi inceleme
yetkisini haiz olmayıp; yetkisiz kişiler tarafından gerçekleştirilen incelemeler, inceleme işlemini yetki yönünden, inceleme sonunda yürütülecek idari işlemi de usûl yönünden
hukuka aykırı hale getirecektir.
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 “İncelemeye Tâbi Olanlar” kenar başlıklı VUK m.137 uyarınca, VUK ve diğer kanunlara göre defter ve hesap tutmak,
evrak ve vesikaları muhafaza ve ibraz etmek mecburiyetinde olan gerçek ve tüzel kişiler, vergi incelemesine tâbidirler.
Esasında bu maddeyi vergi incelemesinin amacını içeren
VUK m.134 ile birlikte düşünmek gerekir. Buna göre bir vergi incelemesine tâbi olmak ile bir vergi incelemesinde kendisinden bilgi istenecek kişileri biribirinden ayırmak gerekir. Dolayısıyla bir vergi incelemesinin tarafı, öznesi olanlar,
esasında, vergi ödemekle yükümlü olan “vergi yükümlüleri” veya vergilerin ödenmesi bakımından vergi dairesine
karşı muhatap olan “vergi sorumluları”dır. Vergi yükümlüsü
veya vergi sorumlusu olmayıp da vergi incelemesine tâbi
olarak kapsanan kişiler, yürütülen bir incelemede kendisinden belge ve bilgi istenecek kişilerdir. Nitekim söz konusu
bilgi ve belgeler, esas incelemenin yürütüldüğü kişiler hakkında birer kanıtlama aracı olarak kullanılacak delillerdir. Bu
duruma en tipik örnek “karşıt inceleme ya da karşıt tespit”
denilen “çapraz kontrol” faaliyetleridir.
 Ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunun araştırılması, tespit edilmesi ve sağlanması amacıyla gerçekleştirilen
incelemelere ek olarak, “vergi kaçakçılığı suçlarının tespitine yönelik incelemeler”, “mahsup ve iade incelemeleri”,
“tasfiye işlemlerinin incelenmesi”, “vakıflara tanınan vergi
muafiyetine yönelik incelemeler” gibi özel amaçlı incelemeler de söz konusu olabilmektedir.
 VUK, gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler
hariç olmak üzere; genel bütçeye giren vergi resim ve harçlar ile il özel idareleri ve belediyelere ait vergi, resim ve harç-
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lar hakkında uygulanmaktadır. Bu bağlamda, VUK m.134’te
zikredilen “ödenmesi gereken vergiler”, VUK kapsamındaki
vergilerdir. Ancak belirtmek gerekir ki VUK kapsamında uygulanmakla ve Vergi Denetim Kurulu (VDK) ve Gelir İdaresi
başkanlığı (GİB)’nın yetki alanına girmekle birlikte; ithalde
alınan KDV ve ÖTV’nin tarh, tahakkuk, tahsil, inceleme ve
düzeltme işlemleri, Gümrük Vergileri’yle birlikte, fiilen,
Gümrük İdareleri ve bu İdareler bünyesindeki Gümrük Müfettişlerince, “sonradan kontrol” müessesesi çerçevesinde
gerçekleştirilmektedir. Ayrıca belirtmek gerekir ki tarhı, tahakkuku ve tahsili belediyelere bırakılan vergilerin inceleme yetkisi de VDK ve GİB uhdesindedir.
 “İnceleme Zamanı” kenar başlıklı VUK m.138’e göre inceleme, neticesi alınmamış hesap dönemi de dâhil olmak
üzere, tarh zamanaşımı süresi sonuna kadar her zaman
yapılabilir. Yine aynı maddeye göre, incelemenin ne zaman yapılacağının önceden haber verilmesi zorunluluğu
bulunmamaktadır. Söz konusu maddenin 2. fıkrasında ise
evvelce inceleme yapılmış veya matrahın re’sen takdir edilmiş olmasının, yeniden inceleme yapılmasına ve gerekirse
tarhiyatın ikmâline mâni olmayacağı kayıt altına alınmıştır.
Bu hükmün, İdare’nin yükümlüleri neden göstermeden
aynı konu hakkında ikinci, üçüncü, dördüncü… kereler inceleyebilmesinin önünde bir engel olmaması nedeniyle,
hukuka aykırılığı konusunda çeşitli görüşler bulunmaktadır.
Bunlardan, bizim de benimsediğimiz N. ŞEKER’in görüşüne
göre, yükümlülerin bu hükme dayanılarak aynı konu hakkında birden fazla kereler incelenmesi veya onlar hakkında
aynı verilere dayanılarak birden fazla kereler re’sen tarhiyat
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yapılması hukuka aykırıdır. Zira aynı konu ve aynı dönem
hakkında yeni bir incelemeye gidilebilmesi için yeni birtakım bilgi ve bulguların ortaya çıkması gerekmektedir3.
 “Yıllara yaygın inşaat ve onarım işi”, “zarar indirimi” veya
“istisna hakkının kullanılması” gibi durumlarda, bunlara ilişkin işlemlerin ıspatlanabilmesi için; Kanun’da öngörülen zamanaşımı süresinden daha önceki tarihlerde
tutulan defter ve belgelerin ibrazı istenebilmektedir. Bu
nedenle, bu tür iş ve işlemlerin kapsamına giren incelemelerde, öngörülen zamanaşımı süresinden daha önceki
tarihlerde tutulan defter ve belgelerin, birer ıspat aracı
olarak kullanılabilmesi için, zamanaşımı süresi geçse de
saklanmaları icabedebilir. Ayrıca belirtmek gerekir ki Türk
Ticaret Kanunu ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı açısından zamanaşımı süresi VUK’taki gibi 5 yıl değil 10 yıldır.
 İdare’nin, kişileri vergi incelemesine almak konusunda
“geniş takdir yetkisi”nin bulunduğu görülmektedir. İdare,
vergi istihbarat arşivleri ve risk analiz sistemlerine dayanarak; yürütülen bir vergi incelemesi sırasındaki bazı tespitlere dayanarak inceleme elemanının önerisi üzerine;
yapılan şikâyet ve/veya ihbârlar gibi gerekçelerle yükümlüleri incelemeye alabilmektedir. Bu durum her ne kadar
“yasal” görünse de; bu geniş takdir yetkisinin keyfî ve birtakım özel amaçlarla kullanımı hukuka aykırılık teşkil edecektir. Nitekim Anayasal güvence altına alınmış bulunan
“eşitlik”, “ayırımcılık yasağı”, “teşebbüs ve rekabet hürriyeti”, gibi temel hak ve özgürlükler ile İdare’ye verilen
takdir yetkisinin de kanuna dayanması ve sağlam hukuki
3 Nezih ŞEKER, Hukuksal Yapısıyla Vergi İncelemesi, 1.Bası, İstanbul:Beta Yayınevi, Şubat 1994, s.172-173.
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temellere dayanması zorunluluğu karşısında; kişilerin incelemeye alınmasında mümkün olduğunca objektif kriterlere dayanılmalı ve alınan idari kararlar mutlaka tatmin
edici şekilde gerekçelendirilmelidir. Aksi halde, yargısal
denetim yolunun açık olması gerektiği kanaatindeyiz.
 Vergi İdaresi bünyesinde kurulan Risk Analiz Sistemleri
(RAS)’nde, riskli görülen yükümlüler, çeşitli kriterlere/analizlere göre seçilmekte ve incelemeye alınabilmektedir. RAS’larda risk oluşturan belli başlı durumları şu şekilde özetlemek
mümkündür4: “beyanname, beyanname ekleri ve bilanço/
gelir tablosu dipnot tutarsızlıkları”, “kasa hesabının şişkinliği”, “ortaklar cari hesabının fazlalığı”, “kanunen kabul edilmeyen gider tutarının şişkinliği”, “sürekli ve yüksek miktarlı
devreden KDV”, “sürekli zarar beyan ediliyor olması”, “kârlılık
oranının sektörel ortalamaya göre sapma göstermesi”, “faiz
gelirleri, gayrimenkul satışları, borsa satışları”, “sektörel veriler”, “beyannamenin, diğer indirim satırında yeralan tutarlar
hakkında yeterli açıklama olmaması”… Bunlara, “transfer fiyatlandırması”na yönelik analizleri ve “mali tabloların rasyolarındaki olağandışılıklar”ı da ekleyebiliriz.
 Vergi incelemeleri ve vergisel aramaların bir kısımının vergi
idaresi ve/veya Cumhuriyet Savcılıkları’na yapılan ihbarlar
üzerine başlatıldığı bilinmektedir. VUK m.142/son hükmü
gereğince, yapılan aramada ihbarın sabit olmadığı görülürse, nezdinde arama yapılan kişi ya da kişilere, İdare’den
muhbirin kimlik bilgilerini isteme hakkı tanınmıştır. Bu takdirde vergi idaresi, istendiğinde, muhbirin adını bildirme-
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4 Zeki GÜNDÜZ, ““Vergi İncelemesine Neden Seçilebilirsiniz?”, Dünya Gazetesi, 18.06.2008. Erişim: http://dunya.com/vergi-incelemesine-neden-secilebilirsiniz-12563yy.htm (09.09.2014)
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ye mecburdur. Bu nedenle, yapılan ihbarlara ilişkin usuli
işlemlerin (mümkünse muhbirin kimlik ve iletişim bilgilerinin alınması vb.) eksiksiz şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir. Zira ihbar üzerine üstü, ikametgâhı ve/veya işyeri
aranan; dolayısıyla “konut dokunulmazlığı”, “özel hayatın
ve haberleşmenin gizliliği” gibi temel haklarına müdahale
edilen; ailesi, müşterileri, çalışanları ve rakiplerine karşı itibar, şeref ve haysiyeti zedelenen kişilerin, asılsız ihbar nedeniyle kendisi hakkında ihbarda bulunan kişi ya da kişilere
karşı başvuru haklarını kullanabilmeleri için muhbirin kimlik bilgilerini bilmesi önem arzetmektedir.
 Bir yükümlü hakkında inceleme emri verildiğinde inceleme elemanı ilk evvela birtakım ön hazırlıklar yapacaktır.
İnceleme Yönetmeliği m.7 ve m.9’a göre inceleme elemanının, esas olarak, görev verildikten itibaren 10 gün içinde
“işe”, 30 gün içinde de “incelemeye” başlaması gerekmektedir. VUK m.140/2’ye göre incelemeye başlanıldığı hususu bir tutanağa bağlanmak durumundadır; ki bu tutanak
“İncelemeye Başlama Tutanağı” olarak adlandırılmaktadır.
İncelemeye Başlama Tutanağı’nın düzenlenmesinin hem
İdare hem de yükümlü açısından birçok önemli etkileri ve
sonuçları bulunmaktadır. İlk evvela, incelemeye başlama
tarihini İncelemeye Başlama Tutanağı’nın düzenlendiği
ve hem inceleme elemanı hem de nezdinde inceleme
yapılan yükümlü (veya vekil ya da temsilcisi) tarafından
karşılıklı imzalandığı tarih olarak kayıt etmek gerekir.
 İncelemeye Başlama Tutanağı’nın içeriğinde bulunması gereken unsurlar, İnceleme Yönetmeliği m.11’de, “nezdinde
inceleme yapılanın kimlik ve faaliyet bilgileri; incelemenin
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türü/kapsamı (tam/sınırlı inceleme); incelemeye alınma gerekçesi; incelemenin konusu; incelenecek dönem; inceleme
dairede yapılacaksa buna ilişkin, incelenenin muvafakati;
tutanağın düzenlenme yeri ve tarihi ve yükümlünün inceleme sürecindeki hak ve ödevlerine dair bilgiler” olarak kayıt altına alınmıştır. Bu minvâlde, incelemenin kapsamının
(inceleme konusu/incelenecek dönem) mutlaka tutanakta
yeralması gerekmektedir. Öte yandan inceleme esnasında
aynı yükümlüyle ilgili olarak başka konular ya da dönemlerin incelenmesi ya da incelemenin sınırlı inceleme olarak
başlayıp sonradan tam incelemeye dönüşmesi mümkündür. Ancak bu durumda, yeni durumdan mükellefin mutlaka haberdar edilmesi ve tutanağın bu yeni duruma göre
revize edilmesi gerekmektedir.
 VUK m.140/6’da incelemelerin tam ve sınırlı inceleme olarak iki türe ayırıldığı ve bunların bitirilmesi için de belirli
süreler öngörüldüğü görülmektedir. Buna göre tam inceleme, “bir veya birden fazla vergi türü itibariyle, bir veya daha
fazla vergilendirme dönemine ilişkin her türlü iş ve işlemlerin,
bütün matrah unsurlarını içerecek şekilde” gerçekleştirilecek
incelemeyi; sınırlı inceleme ise “tam inceleme dışında kalan”
incelemeyi ifade etmektedir. VUK m.140/6’ya göre tam inceleme esas olarak 1 yıl; sınırlı inceleme ise esas olarak 6 ayda
bitirilmelidir. Kanun, söz konusu sürelerin, belirli koşullarda
6 ayı geçmemek üzere uzatılabileceğine cevaz vermişse de;
incelemenin süresinde bitirilememe nedenlerinin nezdinde
inceleme yapılana yazılı olarak bildirmesini öngörmüştür.
Kanun’da öngörülen bu inceleme sürelerinin bağlayıcı süreler mi; yoksa İdare’yi düzenleyici süreler mi olup olmadı-
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ğına dair farklı görüşler bulunmaktadır. Bize göre bu süreler
inceleme elemanlarının incelemelerini bitirerek raporlarını
Rapor Değerlendirme Komisyonları (RDK)’na havale edeceği süreler olarak anlaşılmalıdır. Bu durumda, inceleme raporunun bir örneği yükümlüye gönderilmeli ve yükümlülerin
defter ve belgeleri kendisine iade edilmelidir. Ancak uygulamada bu sürelerin, “bağlayıcı süreler” olarak değil; İdare’yi
“disipline edici” süreler olarak mütalaa edildiği görülmektedir. Bize göre bu, hukuka aykırıdır. Zira eğer öyle olsaydı, bu
süreler VUK’ta değil, teşkilat kanununda düzenlenirdi. VUK,
hem İdare’yi hem de vergi yükümlülerini bağlayan “özel bir
idari usul kanunu” olduğu için; söz konusu sürelerin yükümlülerin incelemeye alındığı tarihten, yükümlü hakkında İdari bir karar alınana (idari işlem tesis edilene) kadarki aralığı
kapsayacak şekilde yeniden, daha açık olarak düzenlenmesi
gerekmekte olup; sürelere riayet edilmediğinde başvurulacak hukuki yollar ve/veya devreye girecek yaptırım mekanizmaları da ayrıca yasada düzenlenmelidir. Bu konuda
örneğin İspanya’da, sürelerin aşılması durumunda, gecikme
faizinin işlememesi veya kesilecek cezalardan kurtulma gibi
uygulamalar bulunmaktadır.
 Bu minvâlde, İncelemeye Başlama Tutanağı’nın düzenlenme ve imzalanma tarihinin incelemeye başlama zamanını
belirlediği ve bunun da inceleme sürelerinin hesaplanmasında etkili olduğu, ilk tespit olarak ortaya koyulabilir. İncelemeye başlama tarihinin diğer etki ve sonuçları ise “pişmanlık
ve ıslah hükümlerinden yararlanma”, “malî af niteliğindeki
ıslah edici kanunlardan yararlanma”, “süresi geçtikten sonra
verilen beyannamelerin re’sen vergi tarhı karşısındaki duru-
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mu (VUK m.30/3)”, “ceza indiriminden yararlanılması (VUK
m.344)”, “özelge talep edilmesi (VUK m.413 ve Özelge Yönetmeliği m.8)” ve “tarhiyat öncesi uzlaşma müessesesinden yararlanma” şeklinde sıralanabilir ve bu bakımlarından önem
arzetmektedir. Bu meyanda belirtmek gerekir ki incelemeye
başlama tutanağında yazılı olmayan konular ve dönemler
için pişmanlık başvurusunda bulunmak her zaman mümkündür. Örneğin bir kurumlar vergisi incelemesinde, kayıtlara esas bir sözleşmeden doğan damga vergisi için pişmanlık
hükümlerinden yararlanmak mümkündür.
 İncelemeye başlama tarihi, yükümlüler açısından, İdare’den “incelemenin süresinde bitirilmesini talep hakkı”nı
da doğurmaktadır.
 Uygulamada yükümlüler incelemeye başlama tutanağını imzalamak ve defter ve belgelerini ibraz etmek üzere inceleme
elemanının ofisine davet ediliyorsa da; bu uygulama usule
aykırıdır. Önce incelemeye başlama tutanağı düzenlenip
imzalanmalı; sonra da, incelemenin gerçekleştirileceği yere
göre, defter ve belge ibrazı istenmelidir. Ayrıca defter ve belge ibrazı için de yükümlülere 15 günden az olmamak üzere,
hem ibraz hazırlığı hem de inceleme hazırlığı yapması için
belli bir süre verilmelidir. Ayrıca belirtmek gerekir ki 5604
sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’a göre,
Cumhuriyet Savcılığı’nın talebi ve/veya arama yapılması
gibi istisnalar hariç olmak üzere, mali tatil süresince defter
ve belge ibrazı talep edilemez, yükümlünün işyerinde incelemeye başlanamaz; başlamışsa devam edilemez. Ancak
başlamış bulunan inceleme varsa; bu incelemeye harici
araştırmalarla devam edilebilir.
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 Kanun ve ikincil düzenlemeler, inceleme sürecinde yükümlü temsilci ve/veya vekillerine yalnızca “yükümlülükleri”
açısından bakıyor ise de; incelemelerin özellikle meslek
mensuplarının, yani yükümlülerin mali müşavirlerinin yardım ve desteğiyle yürütüldüğü bilinmektedir. Bu konunun,
idari usûl sürecinde yükümlülerin “temsilci bulundurma ve
yardım alma hakkı” bağlamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda özellikle meslek mensuplarına vergi inceleme sürecinde, yurtdışı uygulamalarda olduğu gibi,
daha etkin bir rol/pozisyon verilmelidir. Belirtmek gerekir
ki, incelemelerde düzenlenen tutanaklarda, yerine göre,
yükümlülerin hukuki ve/veya uzmanlık yardımı almadıklarının da belirtilmesi; ileride açılacak davalarda “hukuki yardım ve temsil hakkı” bağlamında yükümlüler lehine içtihat
yaratılabilmesi açısından önem taşıyabilir.
 İnceleme sürecinde yalnızca yükümlülerin aleyhine olan
delillerin değil; fakat onların lehine olan delillerin de toplanması gerekmektedir. Çünkü incelemede, ödenmesi
gereken vergilerin doğruluğunun araştırılması söz konusudur ve inceleme elemanları da İdare ile yükümlüler arasındaki objektif ve tarafsız unsurlar olarak tanımlanmıştır.
Ayrıca incelemeler sırasında ve incelemenin her ânında
inceleme elemanı ile yükümlüler arasında karşılıklı yardımlaşma ve bilgi alışverişi yapılması, gerekirse yükümlü
ve/veya temsilcisinden açıklama istenmesi, yükümlüye
yaptığı işlemleri savunabilme imkânı verilmesi, incelemeden beklenen amaca daha fazla hizmet edecek ve bu
da idari işlemlerin sıhhatine, uyuşmazlıkların yargıya taşınmamasına imkân verecektir.
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 Vergi incelemelerinde, incelenen yükümlülerin “takdir komisyonlarına sevki” konusu uzun yıllardır gündemde olan
bir sorunu da beraberinde getirmektedir. Bu sorun, takdir
komisyonlarına sevkin, amaca uygun bir sevkten ziyade,
zamanaşımını durdurucu etkisinden yararlanmak amacıyla
gerçekleştirilmesinden kaynaklanmaktadır. Uygulamada,
süresinde bitirilemeyen ve zamanaşımı süresi dolma durumu olan inceleme dosyalarının, inceleme elemanları tarafından takdir komisyonlarına sevkinin sağlandığı; ancak bu
arada da incelemeye devam edildiği bilinmektedir. Böyle
durumlarda inceleme elemanları, dosya takdir komisyonunun uhdesine girmiş olsa bile, incelemeye devam edip
raporlarını yazıp bitirmekte ve bu raporları da “sonradan”
takdir komisyonlarına intikâl ettirmektedir. Takdir komisyonları da sonradan gelen bu inceleme raporlarına dayanarak matrah takdir etmektedir. Sırf yükümlüler aleyhine
zamanaşımını durdurmak maksadıyla yapılan bu nitelikteki
takdire sevk işlemleri, “idari usule” ve dolayısıyla da hukuka
uygun düşmemektedir. Nitekim Danıştay da son yıllarda
verdiği kararlarda buradaki hukuka aykırılığı görmekte ve
mükellefler lehine içtihat yaratmaktadır.
 Son yıllarda vergi incelemeleri için getirilen yeni düzenlemelerden belki de en ilgi çekici olanı, Rapor Değerlendirme Komisyonu (RDK) aşamasında, nezdinde inceleme yapılan yükümlünün ve/veya inceleme elemanının
“dinlenmesi”dir. “Rapor Değerlendirme Komisyonlarının
Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” m.14’e göre RDK’lar, gerekli gördüğü durumlarda ya da talep üzerine yükümlüyü veya inceleme ele-
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manını dinleyebilir. Ancak her ne kadar düzenleme yerinde olsa da; mükellefin RDK önünde nasıl dinleneceği
yani neyi savunacağı ve savunmasının idari işlemi nasıl
etkileyeceği konuları eksik kalmıştır. Çünkü idari işlem
henüz tesis edilmediği için, mükellefin hakkında yazılan
raporun içeriğinden, bu aşamada, haberi ol(a)mayacaktır.
Nitekim Kanun’da da ilgili Yönetmelikler’de de, idari işlem
tesis edilmeden önce mükellefe, hakkında yazılan rapor
ve içeriği hakkında, ‘son görüşme’ hariç, bilgi verilmesi
ya da raporun tebliği gibi esaslı bir kural bulunmamaktadır. Dolayısıyla, eğer varsa, önerilen tarhiyat ve/veya ceza
kesme işlemlerinin içeriği hakkında mükellefin bilgisi bulunmayacaktır. Oysa, “hukuki dinlenilme ve temsil hakkı”
çağdaş idari usul yaklaşımına uygun düşen haklardandır
ve bu hak, vergilendirme sürecinde, bir mükellef hakkı
olarak eksiksiz tesis edilmeli ve güvence altına alınmalıdır. Bu durumda, yükümlülerin, doğrudan ve/veya temsilcileri vasıtasıyla RDK’da dinlenilmelerini talep etmeleri,
mümkünse görüş ve savunmalarını tutanağa geçirtmeleri; ileride çıkacak uyuşmazlıklarda yükümlüler lehine içtihat yaratılabilmesi için olumlu olacaktır.
 Bilindiği üzere kamu (vergi) alacağının tahsilinin tehlikeye
düşmesi ihtimallerine karşı, 6183 sayılı Kanun’da “teminat
isteme”, “ihtiyati haciz yoluna gitme” veya “ihtiyati tahakkuk üzerine ihtiyati haciz yoluna gitme” gibi çeşitli güvenlik önlemleri öngörülmüştür. Bu önlemlerin devreye
girebilmesi için kamu (vergi) alacağının tehlikeye düşme
ihtimalinin “saptanması” gerekmekte olup; bu saptama
ise çoğu durumda yürütülen bir vergi incelemesi sırasın-
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da inceleme elemanı tarafından yapılmaktadır. 6183 sayılı Kanun m.9, m.11, m.13 ve m.17’de, VUK m.344’e göre
vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren haller ile VUK
m.359’da sayılan kaçakçılık suçlarını ilgilendiren durumlarda, vergi incelemesine yetkili memurlarca yapılacak ilk
hesaplara göre, borçludan kefil göstermesi, teminat istenmesi, borçlu hakkında ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati tahakkuk üzerine ihtiyati haciz yoluna gidilmesinin mümkün
olacağı kayıt altına alınmıştır. Bu gibi durumlarda alınan
idari kararların, yükümlülerin “mülkiyet hakkı”nı tehlikeye
sokmaması gerekmektedir. Zira bu durumlarda inceleme
henüz tamamlanmamış, yükümlü hakkında kesin bir karar
alınmamıştır. Alınan kararlar sadece birtakım ön inceleme
ve ön hesaplamalara dayanmaktadır. 6183 sayılı Kanun
m.15 uyarınca, yükümlülerin bu kararlara karşı itiraz hakkı saklıdır. Bu gibi durumlarda yükümlülerin göstereceği
teminat miktarı veya ihtiyaten haczedilecek mallarının
değeri, tehlikeye düşeceği saptanan kamu alacağını karşılayacak kadar ve belirli olmalı; yani inceleme konusuyla
sınırlı olmalıdır. Aksi halde idarenin keyfiliği ve mülkiyet
hakkını ihlali söz konusu olacaktır ve bu ihlallerin yargı
yerlerine taşınması mümkündür. Ayrıca belirtmek gerekir ki söz konusu güvence önlemlerine başvurulabilmesi,
bir inceleme esnasında mümkündür. Başka bir deyişle
yürütülen bir inceleme esnasında, inceleme yapılıp karar
alınmadan veyahut da inceleme bittikten sonra “teminat”
isteme veya “ihtiyati haciz” yoluna başvurulamaz.
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 VUK m.141 ve İnceleme Yönetmeliği m.16-17’de, “gerekli
görülen hallerde, vergilendirmeyle ilgili olaylar ve hesap durumlarının, ayrıca, tutanaklar ile tespit ve tevsik edileceği” kayıt altına alınmıştır. İncelemelerde çokça başvurulan bu tutanaklar, inceleme elemanının sübjektif mülahazalarını değil, objektif durumları içermeli; tutanakta yer verilen olaylar
ve hesap durumlarına karşı, varsa, yükümlünün itiraz ve
açıklamalarına da yer verilmelidir. Yükümlülerin ve/veya
vekillerinin kendilerini bağlayıcı beyanları bu tutanaklara
koydurmamaları, eğer koyulmuşsa şerh düşmeleri; yargı
safhasında bunların “delil-i ikrar”dan sayılmaması açısından
önem arzetmektedir. Düzenlenen bu tutanakların inceleme
elemanı tarafından imzalanması ve mühürlenmesi zorunlu
olup; bir nüshası da mutlaka yükümlüye verilmelidir. Belirtmek gerekir ki inceleme ve aramalar çoğu zaman yükümlü
aleyhine “suç isnadı” özelliği taşıyacağı için; ilgililerin “kendini suçlamama hakkı” bağlamında bu tutanakları imzadan
kaçınmaları da her zaman mümkündür.
 Öte yandan Kanun (m.141/2), inceleme elemanlarına, vergilendirmeye esas olacak defter ve belgeler için düzenlenecek
olan teslim tutanaklarını, yükümlülerin imzadan çekinmesi
halinde, yükümlülerin rızasına bakılmadan bunlara elkoyma
ve inceleme neticesinde tarh edilen vergiler ile kesilecek cezalar kesinleşinceye kadar da geri vermeme yetkisi vermiştir.
Her ne kadar ilgililerin, tutanakları imzalayarak bunları geri
alması mümkün ise de; bu defter ve belgelerin “suç delili” olması halinde, ilgililerin tutanakları imzalamayı kabul etmesi
durumunda bile alıkonulan defter ve belgelerin geri verilmeyeceği de m.141’de hüküm altına alınmıştır. Bu konu özelin-
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de, hem “yoklama” esnasında hem de “inceleme” esnasında,
Kanun’da verilen bu “(geçici) elkoyma” yetkisinin hukuka
aykırı olduğunu; bu yetkinin ancak ve ancak yargıç kararına
dayanan bir “arama ve elkoyma” yetkisi çerçevesinde kullanılabileceğini belirtmemiz gerekir.
 Vergisel (adlî) aramalarda ise, “arama ve elkoyma” işleminin birtakım temel hak ve özgürlükleri etkileme ve hatta
ihlâl etme olasılığının daha yüksek olması nedeniyle; bu
işlemlerin daha incelikli yürütülmesi gerekmektedir. Bu
minvâlde, yükümlüler veya diğer ilgililer nezdinde arama
yapılabilmesi için ön koşul “ilgililerin vergi kaçırdığına dair
emareler bulunması”; mutlak şart ise “yetkili sulh (ceza)
yargıcından izin (yargıç kararı) alınması”dır. Belirtmek gerekir ki VUK m.142’deki “…emareler bulunursa…” ifadesi,
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) m.116’daki “makul şüphe” tabirine yaklaşsa da; bu ikisi arasında
kesin bir örtüşmenin bulunduğu söylenemez. Vergisel
aramalarda, genellikle, ilgilinin alternatif bir muhasebe
sistemi ve/veya defter ve belgeler kullanması; defterleri tahrif edip saklaması; “sahte” belge (fatura) üretmesi
veya mali hesaplarında çeşitli “sofistike” manipülasyonlar
yapması gibi “emareler”, gerekli ve yeterli kabul edilmektedir. Arama kararının, gecikmesinde sakınca bulunan
hallerde, yetkili ve görevli Cumhuriyet Savcısı’nın yazılı
emriyle yerine getirilmesi mümkün ise de; CMK’daki “savcıya ulaşılamadığı hallerde kolluk amirinin yazlı izini ile”
arama yapılabileceği hükmünün vergisel aramalar için
söz konusu olmaması gerekir5. Esasında vergisel aramalarda, savcılık kararıyla “arama”, pek rastlanılmayan bir
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durumdur. Ayrıca, VUK’taki “arama”ya ilişkin hükümler
CMK’ya göre “özel hükümler” olduğu için; mutlaka yargıç
kararı olmalıdır. Belirtmek gerekir ki yargıç, önüne gelen
her arama talebine olumlu yanıt vermek zorunda da değildir. Ancak olumlu karar verdiğinde arama kararı, CMK
m.119/2’ye göre, aranılacak kişilere, aranılacak yerlere ya
da eşyalara; kararın geçerli olacağı zaman süresine ilişkin
bilgileri mutlaka içermelidir. Bu arada belirtmek gerekir
ki, “elkoyma kararı” CMK m.127’de ayrıca düzenlenmiştir.
Bu hüküm ile VUK m.143 birlikte değerlendirildiğinde,
verilecek arama kararının elkoyma yetkisini de içerecek
şekilde verilmesi gerekir6. Aksi halde, bulunan delillere
“elkoyulması” mümkün değildir. CMK m.134’teki, “bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde
arama, kopyalama ve elkoyma” hükümleri göz önüne
alındığında; “başka surette delil elde etme imkânının bulunmaması” şartı gündeme gelmektedir. Dolayısıyla bilgisayar kayıtlarında arama, kopyalama ve elkoyma işlemi
yapılması durumunda, ilgilinin özel hayatının gizliliğine
riayet edilmeli, alınan kayıtların bir örneği mutlaka ilgiliye verilmelidir. CMK m.120’ye göre, arama sırasında hazır
bulunabilecekler, “aranacak yerlerin sahibi veya eşyanın
zilyedi; bunlar yoksa, bunların temsilcisi (müdür, müşavir vb.) veya ayırt etme gücüne sahip hısımlarından birisi
veya kendisiyle birlikte oturmakta olan bir kişi veya komşusu” olarak sayılmıştır. Ayrıca aramalarda, ilgilinin avukatının hazır bulundurulmasına da engel olunamaz. Aramalarda ilgili ya da avukatının bütün işlemleri izlemesine
6 Tahir ERDEM, Vergi incelemesi, Ankara: Yaklaşım Yayıncılık, Mart 2011, s.185.
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ve bu işlemlere arama tutanağında yer verilmesine dikkat
edilmelidir. Zira, nezdinde arama yapılanın suçluluğunun
kanıtlanabilmesi, aramanın hukuka uygun yapılmasına,
arama sırasında elkoyulan belge ve delillerin de hukuka
uygun şekilde elde edilmesine bağlıdır. Aramanın hukuka
uygun şekilde gerçekleşip gerçekleşmediğinin ıspatlanabilmesi için, “arama tutanağı”nın hukuka uygun şekilde
düzenlenmesi ve ayrıca VUK m.143’te öngörülen “müfredatlı tutanağın” da önceden öngörülen şekil ve içerikte
düzenlenmesi gerekmektedir. Arama konusunda önem
arz eden bir diğer önemli husus da arama sonucunda el
konulan defter, belge ve diğer deliller üzerindeki incelemenin öngörülen 3 aylık sürede bitirilememesi ve yargıçtan “ek süre” kararı alınması halinde; bu kararın ilgilisine
de tebliğ edilmesi gerektiğidir. Bu, ilgilinin itiraz hakkını
kullanabilmesi için hukuki bir zorunluluktur7.
 Vergi incelemelerinde inceleme elemanlarının uymak zorunda olduğu çeşitli yükümlülükleri de, “özel yaşamın gizliliği ile haberleşme özgürlüğüne ve vergi mahremiyetine
uyma yükümlülüğü”; “amirlerinden aldıkları emirlerin kanunsuz olması ve bu emirlerin suç teşkil etmesi halinde bu
emirlerin yazı ile yinelenmesini isteme veya duruma göre
yerine getirmeme yükümlülüğü”; “incelemenin konusuyla
bağlı olma yükümlülüğü”; “inceleme süresince yükümlüye
ve/veya vekiline izahat verme yükümlülüğü”; “VUK’ta öngörülen yorum ve ispat kurallarına uyma yükümlülüğü”;
“mükelleflerin lehine olan hususları da dikkate ve değerlendirmeye alma yükümlülüğü”; “incelemeyi süresi için-

VERGİ DENETİMİ MEVZUATI

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

7 DOĞRUSÖZ, “Aramalı Vergi İncelemesi”, s.31.
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de bitirme yükümlülüğü”; “görevini kötüye kullanmama
yükümlülüğü ve önceden belirlenmiş etik kurallara uyma
yükümlülüğü” şeklinde özetlemek mümkündür.
 Son olarak belirtmek gerekir ki inceleme raporunun tek
başına dava edilmesi kural olarak mümkün değilse de;
mükellef aleyhine herhangi bir tarh ve/veya ceza kesme
işlemi önerisi taşımayan fakat, mükellefin devreden zararını azaltan, devreden indirilecek KDV tutarını azaltan
veya yararlandığı indirim ve istisna tutarını azaltan veya
ortadan kaldıran; yani yükümlüyü ileriki dönemlerde
ilave tarhiyat riskine sokarak onun menfaatini etkileyen
inceleme raporlarının tek başına dava konusu edilmesi
mümkündür. Danıştay’ın bu konuda son yıllarda verdiği
kararlar, yükümlüler lehine içtihat oluşturmaktadır.
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Kanunun Şümulü
Madde 1 – Bu kanun hükümleri ikinci maddede yazılı olanlar dışında, genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il
özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar hakkında uygulanır.
Yukarıda yazılı vergi, resim ve harçlara bağlı olan vergi, resim ve zamlar da bu kanuna tabidir.
Bu kanunun hükümleri kaldırılan vergi, resim ve harçlar hakkında da uygulanır.
Gümrük ve tekel vergileri
Madde 2 – (Değişik: 23/1/2008-5728/271 md.)
Gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler bu
Kanuna tâbi değildir. Bu vergi ve resimlerle ilgili olarak
27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 242.
maddesi hükümleri uygulanır.
Vergi Kanunlarının uygulanması ve ispat
Madde 3 – (Değişik : 30/12/1980 - 2365/1 md.)
A) Vergi kanunlarının uygulanması: Bu Kanunda kullanılan
“Vergi Kanunu” tabiri işbu Kanun ile bu Kanun hükümlerine
tabi vergi, resim ve harç kanunlarını ifade eder.
Vergi kanunları lafzı ve ruhu ile hüküm ifade eder. Lafzın açık
olmadığı hallerde vergi kanunlarının hükümleri, konuluşundaki maksat, hükümlerin kanunun yapısındaki yeri ve diğer
maddelerle olan bağlantısı gözönünde tutularak uygulanır.
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B) İspat: Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya,
ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır.
Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran olayla ilgisi tabii ve açık bulunmayan
şahit ifadesi ispatlama vasıtası olarak kullanılamaz.
İktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunması halinde ispat külfeti bunu iddia eden tarafa aittir.
Vergi dairesi
Madde 4 – Vergi dairesi mükellefi tesbit eden, vergi tarh
eden, tahakkuk ettiren ve tahsil eden dairedir.
(Değişik : 15/12/1990 - 3689/1 md.) Mükelleflerin, vergi
uygulaması bakımından hangi vergi dairesine bağlı oldukları
vergi kanunları ile belirlenir. Ancak, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, gerekli gördüğü hallerde, mükelleflerin işyeri ve ikametgâh
adresleri ile il ve ilçelerin idari sınırlarına bağlı kalmaksızın vergi daireleri ve bölge bilgi işlem merkezleri kurmaya, vergi dairelerine bağlı şubeler açmaya ve vergi dairelerinin yetki alanı
ile vergi türleri, meslek ve iş grupları itibariyle mükelleflerin
bağlı olacakları vergi dairesini belirlemeye yetkilidir.
Vergi mahremiyeti
Madde 5 – Aşağıda yazılı kimseler görevleri dolayısiyle, mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve
hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya
mesleklerine müteallik olmak üzere öğrendikleri sırları veya
gizli kalması lazımgelen diğer hususları ifşa edemezler ve ken-
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dilerinin veya üçüncü şahısların nef’ine kullanamazlar;
1. Vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurlar;
2. (Değişik : 23/6/1982 - 2686/1 md.) Vergi mahkemeleri,
bölge idare mahkemeleri ve Danıştayda görevli olanlar;
3. Vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak edenler;
4. Vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler.
Bu yasak, yukarıda yazılı kimseler, bu görevlerinden ayrılsalar dahi devam eder.
(Ek : 26/6/1964 - 485/1 Md.; Değişik : 30/12/1980 - 2365/2
md.) Ancak, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla Gelir Vergisi mükelleflerinin yıllık Gelir Vergisi, sermaye şirketlerinin Kurumlar Vergisi beyanamelerinde gösterdikleri matrahları (zarar dahil) ve beyanları üzerinden tarh olunan Gelir ve Kurumlar Vergileri ile mükelleflerin ad ve unvanları, bağlı oldukları
vergi dairelerince beyannamelerin verildiği yıl içinde dairenin
münasip yerlerine asılacak cetvellerle ilan olunur. Mükellefin
bağlı bulunduğu teşekkül varsa, bu ilan orada da yapılır.
(Ek : 22/7/1998 - 4369/1 md.) Mükelleflerin vergi tarhına
esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi
geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları
Maliye Bakanlığınca açıklanabilir. Maliye Bakanlığı bu yetkisini
mahalline devredebilir. Ayrıca, kamu görevlilerince yapılan
adlî ve idarî soruşturmalar ile ilgili olarak talep edilen bilgi
ve belgeler ile bankalara, yapacakları vergi tahsiline yönelik
bilgiler verilebilir. Bu bilgilerin verilmesine ilişkin usul ve
esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.Sahte veya muhteviyatı
itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullandıkları vergi
inceleme raporuyla tespit olunanların, kanunla kurulmuş
mesleki kuruluşlarına ve 3568 sayılı Kanunla kurulan birlik
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ve meslek odalarına bildirilmesi vergi mahremiyetini ihlal
sayılmaz. Bu takdirde kendilerine bilgi verilen kişi ve kurumlar
da bu maddede yazılı yasaklara uymak zorundadırlar. Maliye
Bakanlığı bilgilerin açıklanmasıyla ilgili usulleri belirlemeye
yetkilidir.
...
(Ek : 26/6/1964 - 485/1 md.; Değişik altıncı fıkra:
23/1/2008-5728/272 md.) Açıklanan bu bilgiler ele alınarak
mükelleflerin haysiyet, şeref ve haklarına tecavüz edilemez.
Yasaklar
Madde 6 – (Değişik : 23/6/1982 - 2686/2 md.)
Beşinci maddede yazılı olanlar:
1. Kendilerine, nişanlılarına ve boşanmış olsalar bile eşlerine;
2. Kan veya sıhri usul ve füruuna, evlatlığına veya kendisini
evlat edinene yahut kan hısımlığında üçüncü (Bu derece
dahil), sıhri hısımlıkta, bu hısımlığı meydana getiren evlenme
ortadan kalkmış olsa bile, üçüncü (Bu derece dahil) dereceye
kadar olan civar hısımlarına;
3. Kanuni temsilcisi veya vekili bulundukları kimselere;
Ait vergi inceleme ve takdir işleriyle uğraşamazlar.
Vergi muameleleri ve incelemeleri ile vergi mahkemeleri,
bölge idare mahkemeleri ve Danıştayda görevli olanlar,
mükelleflerin vergi kanunlarının uygulanması ile ilgili hesap,
yazı ve sair özel işlerini ücretsiz de olsa yapamazlar.
İdarenin yardımı
Madde 7 – Bilumum mülkiye amirleri, emniyet amir ve
memurları, belediye başkanları, köy muhtarları ve kamu
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Mükellef ve vergi sorumlusu
Madde 8 – Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi
borcu terettüb eden gerçek veya tüzel kişidir.
Vergi sorumlusu, verginin ödenmesi bakımından, alacaklı
vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir.
Vergi kanunlariyle kabul edilen haller müstesna olmak
üzere, mükellefiyete veya vergi sorumluluğuna müteallik özel
mukaveleler vergi dairelerini bağlamaz.
Bu kanunun müteakip maddelerinde geçen “mükellef”
tabiri vergi sorumlularına da şamildir.
(Ek : 24/6/1994 - 4008/1 md.; Değişik : 25/5/1995 - 4108/1
md.) Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan her gerçek
kişi ile tüzel kişilere bir vergi numarası verilir. Bu hükmün
uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye ve vergi
numarasının kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel
kişilerce yapılacak işlemlerle ilgili kayıtlarda ve düzenlenecek
belgelerde kullanılması mecburiyetini getirmeye Maliye
Bakanlığı yetkilidir.

VERGİ DENETİMİ MEVZUATI

müesseseleri vergi kanunlarının uygulanmasında uygulama ile
ilgili memurlara ve komisyonlara ellerindeki bütün imkânlarla
kolaylık göstermeye ve yardımda bulunmaya mecburdurlar.

Vergi ehliyeti
Madde 9 – Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanuni
ehliyet şart değildir.
Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak edilmiş bulunması
mükellefiyeti ve vergi sorumluluğunu kaldırmaz.
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Kanuni temsilcilerin ödevi
Madde 10 – Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, Vakıflar
ve cemaatlar gibi tüzel kişiliği olmıyan teşekküllerin mükellef
veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen ödevler
kanuni temsilcileri, tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri idare
edenler ve varsa bunların temsilcileri tarafından yerine getirilir.
(Değişik : 3/12/1988 - 3505/2 md.) Yukarıda yazılı olanların
bu ödevleri yerine getirmemeleri yüzünden mükelleflerin
veya vergi sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen
alınmayan vergi ve buna bağlı alacaklar, kanuni ödevleri yerine
getirmeyenlerin varlıklarından alınır. Bu hüküm Türkiye’de
bulunmayan mükelleflerin Türkiye’deki temsilcileri hakkında
da uygulanır.
Temsilciler veya teşekkülü idare edenler bu suretle
ödedikleri vergiler için asıl mükelleflere rücu edebilirler.
Tüzel kişilerin tasfiye haline girmiş veya tasfiye edilmiş
olmaları, kanuni temsilcilerin tasfiyeye giriş tarihinden önceki
zamanlara ait sorumluluklarını da kaldırmaz.
Vergi kesenlerin sorumluluğu
Madde 11 – Yaptıkları veya yapacakları ödemelerden
vergi kesmeye mecbur olanlar, verginin tam olarak kesilip
ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine
getirmekten sorumludurlar.
Bu sorumluluk, bunların ödedikleri vergilerden dolayı asıl
mükelleflere rücû etmek hakkını kaldırmaz.
(Ek : 4/12/1985 - 3239/2 md.) Mal alım ve satımı ve hizmet
ifası dolayısiyla vergi kesintisi yapmak ve vergi dairesine
yatırmak zorunda olanların, bu yükümlülükleri yerine
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getirmemeleri halinde verginin ödenmesinden, alım satıma,
taraf olanlar, hizmetten yararlananlar ve aralarında doğrudan
veya hısımlık nedeniyle ya da sermaye, organizasyon veya
yönetimine katılmak veya menfaat sağlamak suretiyle dolaylı
olarak ilişkide bulunduğu tespit olunanlar müteselsilen
sorumludurlar.
(Ek : 4/12/1985 - 3239/2 md.) Ancak üçüncü fıkrada
belirtilen müteselsilen sorumluluk mal üreten çiftçiler ile nihai
tüketiciler için söz konusu değildir.
(Ek : 24/3/1988 - 3418/30 md.) Maliye ve Gümrük Bakanlığı
zirai ürünlerin (işlenmiş olanlar dahil) alım ve satımına aracılık
eden kuruluşlar ile Ticaret Borsalarını bu mahsullerin satın
alınması sırasında yapılacak vergi tevkifatından müteselsilen
sorumlu tutmaya, sözkonusu ürünlerin satışı dolayısıyla
yapılacak vergi tevkifatının hangi safhada yapılacağını her
bir ürün için ayrı ayrı belirlemeye yetkilidir. Maliye ve Gümrük
Bakanlığı tarafından belirlenen safhadan önceki safhalarda
tevkif yoluyla alınan vergiler iade edilmez ve süresinde ilgili
vergi dairesine yatırılır.
(Ek : 4/12/1985 - 3239/2 md.) Müteselsil sorumluluğun
şartları, sınırları ve bu konuya ilişkin usul ve esaslar Maliye ve
Gümrük Bakanlığınca belirlenir.
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Mirasçıların sorumluluğu
Madde 12 – Ölüm halinde mükelleflerin ödevleri, mirası
reddetmemiş kanuni ve mansup mirasçılarına geçer. Ancak,
mirasçılardan herbiri ölünün vergi borçlarından miras hisseleri
nispetinde sorumlu olurlar.
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Mücbir sebepler
Madde 13 – Mücbir sebepler:
1. Vergi ödevlerinden her hangi birinin yerine getirilmesine
engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk;
2. Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak
yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler;
3. Kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi gaybubetler;
4. Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısiyle defter ve
vesikalarının elinden çıkmış bulunması; gibi hallerdir.
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Kanuni ve idari süreler
Madde 14 – (Değişik : 23/6/1982 - 2686/3 md.)
Vergi muamelelerinde süreler vergi kanunları ile belli edilir.
Kanunda açıkça yazılı olmayan hallerde 15 günden aşağı
olmamak şartıyla bu süreyi, tebliği yapacak olan idare belirler
ve ilgiliye tebliğ eder.
Mücbir sebeplerle gecikme
Madde 15 – 13 üncü maddede yazılı mücbir sebeplerden
her hangi birinin bulunması halinde bu sebep ortadan
kalkıncaya kadar süreler işlemez. Bu takdirde tarh zamanaşımı
işlemiyen süreler kadar uzar.
Bu hükmün uygulanması için mücbir sebebin malüm olması
veya ilgililer tarafından ispat veya tevsik edilmesi lazımdır.
(Ek fıkra: 28/12/2001-4731/4 md.;Değişik üçüncü fıkra:
16/7/2004-5228/1 md.)
Maliye Bakanlığı, mücbir sebep sayılan haller nedeniyle;
bölge, il, ilçe, mahal veya afete maruz kalanlar itibarıyla mücbir
sebep hali ilân etmeye ve bu sürede vergi ödevlerinden yerine
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Ölüm halinde sürenin uzaması
Madde 16 – (Değişik : 23/6/1982 - 2686/4 md.)
Vergi kanunlarında hüküm bulunmayan hallerde ölüm
dolayısıyla mirasçılara geçen ödevlerin yerine getirilmesinde
bildirme ve beyanname verme sürelerine üç ay eklenir.
Mühlet verme
Madde 17 –(Değişik birinci fıkra: 16/7/2004-5228/2 md.)
Zor durumda bulunmaları hasebiyle vergi muamelelerine
müteallik ödevleri süresi içinde yerine getiremeyecek olanlara,
kanunî sürenin bir katını, kanunî sürenin bir aydan az olması
halinde bir ayı geçmemek üzere, Maliye Bakanlığınca münasip
bir mühlet verilebilir. Bu mühletin verilebilmesi için:
1. Mühlet istiyen sürenin bitmesinden evvel yazı ile istemde
bulunmalıdır.
2. İstemde gösterilen mazeret, mühlet verecek makam
tarafından kabule layık görülmelidir.
3. Mühletin verilmesi halinde verginin alınması tehlikeye
girmemelidir.
(Değişik üçüncü fıkra: 16/7/2004-5228/2 md.) Maliye
Bakanlığı mühlet verme yetkisini tamamen veya kısmen
mahalline devredebileceği gibi bölgeler, iller, ilçeler veya
sektörler ile iş kolları ya da mükellef grupları itibarıyla yazılı
başvuru şartı aramaksızın da kullanabilir.
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getirilemeyecek olanları tespit etmeye yetkilidir. Bu yetki vergi
türleri ve işyerleri itibarıyla; beyannamelerin toplulaştırılması,
yeni beyanname verme süreleri belirlenmesi ve beyanname
verme zorunluluğunun kaldırılması şeklinde de kullanılabilir.
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Sürelerin hesaplanması
Madde 18 – Vergi kanunlarında yazılı süreler aşağıdaki
şekilde hesaplanır:
1. Süre gün olarak belli edilmişse başladığı gün hesaba
katılmaz ve son günün tatil saatinde biter;
2. Süre hafta veya ay olarak belli edilmişse başladığı güne
son hafta veya ayda tekabül eden günün tatil saatinde biter.
Sürenin bittiği ayda, başladığı güne tekabül eden bir gün
yoksa süre o ayın son gününün tatil saatinde biter;
3. Sonu belli bir gün ile tayin edilen sürelerde, süre o günün
tatil saatinde biter;
4. Resmi tatil günleri süreye dâhildir. Şu kadar ki, sürenin son
günü resmi tatile rastlarsa tatili takib eden ilk iş gününün tatil
saatinde biter.
Vergiyi doğuran olay
Madde 19 – Vergi alacağı, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları
olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğar.
Vergi alacağı mükellef bakımından vergi borcunu teşkil eder.
Tarh
Madde 20 – Verginin tarhı, vergi alacağının kanunlarında
gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi
tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tesbit
eden idari muameledir.
Tebliğ
Madde 21 – Tebliğ, vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm
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ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe
veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesidir.

Tahsil
Madde 23 – Verginin tahsili, kanuna uygun surette
ödenmesidir.
Tahakkuku tahsile bağlı vergiler
Madde 24 – Mahiyetleri itibariyle tahakkuku tahsile bağlı
vergilerde, verginin tahsili tahakkuku da içine alır.
...
İkmalen vergi tarhı
Madde 29 – (Değişik: 30/12/1980 - 2365/3 md.)
İkmalen vergi tarhı, her ne şekilde olursa olsun bir vergi tarh
edildikten sonra bu vergiye müteallik olarak meydana çıkan
ve defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak
miktarı tespit olunan bir matrah veya matrah farkı üzerinden
alınacak verginin tarh edilmesidir.
Özel kanunlarında ikmalen tarhiyata ilişkin olarak yer alan
hükümler saklıdır.

VERGİ DENETİMİ MEVZUATI

Tahakkuk
Madde 22 – Verginin tahakkuku, tarh ve tebliğ edilen bir
verginin ödenmesi gereken bir safhaya gelmesidir.

Re’sen vergi tarhı
Madde 30 – (Değişik birinci fıkra : 21/1/1983 - 2791/1
md.) Re’sen vergi tarhı, vergi matrahının tamamen veya kısmen
defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak
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tespitine imkan bulunmayan hallerde takdir komisyonları
tarafından takdir edilen veya vergi incelemesi yapmaya yetkili
olanlarca düzenlenmiş vergi inceleme raporlarında belirtilen
matrah veya matrah kısmı üzerinden vergi tarh olunmasıdır.
İnceleme raporunda bu maddeye göre belirlenen matrah
veya matrah farkı resen takdir olunmuş sayılır.
(Değişik paragraf : 30/12/1980 - 2365/4 md.) Aşağıdaki
hallerden herhangi birinin bulunması durumunda, vergi
matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere
veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitinin mümkün olmadığı
kabul edilir.
1. (Değişik : 24/6/1994 - 4008/2 md.) Vergi beyannamesi
kanuni süresi geçtiği halde verilmemişse,
2. Vergi beyannamesi kanuni veya ek süreler içinde
verilmekle beraber beyannamede vergi matrahına ilişkin
bilgiler gösterilmemiş bulunursa,
3. Bu kanuna göre tutulması mecburi olan defterlerin hepsi
veya bir kısmı tutulmamış veya tasdik ettirilmemiş olursa
veya vergi incelenmesi yapmaya yetkili olanlara her hangi bir
sebeple ibraz edilmezse,
4. Defter kayıtları ve bunlarla ilgili vesikalar, vergi matrahının
doğru ve kesin olarak tesbitine imkan vermiyecek derecede
noksan, usulsüz ve karışık olması dolayısiyle ihticaca sâlih
bulunmazsa.
5. (Mülga: 22/7/1998 - 4369/82 md.)
6. (Ek:30/12/1980 - 2365/4 md.) Tutulması zorunlu olan
defterlerin veya verilen beyannamelerin gerçek durumu
yansıtmadığına dair delil bulunursa.
7. (Mülga: 7/1/2003-4783/9 md.)
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8. (Ek : 24/6/1994 - 4008/2 md.) Bu Kanunun mükerrer 227.
maddesi uyarınca 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek
mensuplarına imzalattırma mecburiyeti getirilen beyanname ve
ekleri imzalattırılmazsa veya tasdik kapsamına alınan konularda
yeminli mali müşavir tasdik raporu zamanında ibraz edilmezse,
9. (Mülga : 22/7/1998 - 4369/82 md.)
Yukarıdaki 2 nci bentde yazılı halin vukuunda mükellefe,
takdir komisyonu tarafından 15 günden az olmamak üzere
bir mühlet verilerek vergi matrahına ilişkin bilgileri vermeye
ve kanuni defterlerini ibraz etmeye davet olunur. Bu davet
üzerine mükellef istenilen bilgileri verir ve kanuni defterlerini
ibraz ederse, defter ve vesikalar ihticaca salih bulunmak
şartiyle, mükellefe takdir olunacak matrah defter ve vesikaları
kayıtlarına göre tesbit olunacak miktardan fazla olamaz.
(Ek : 26/6/1964 - 485/2 md.; Değişik : 24/6/1994 - 4008/2
md.) Vergi beyannamesini kanuni süresi geçtikten sonra
vermiş olanlara bu beyannamede gösterdikleri matrah
üzerinden re’sen gerekli tarhiyat yapılır ve bu beyannameler
re’sen takdir için takdir komisyonuna sevk edilmez. Ancak,
vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna
sevk edilmesinden sonra kendiliğinden verilen beyannameler
için bu hüküm uygulanmaz.
(Ek : 26/6/1964 - 485/2 md.) Yukarıdaki bentlerin
hükümlerine göre re’sen vergi tarhını gerektirir bir sebep
yanında ikmalen vergi tarhını da lüzumlu kılan bir durum
mevcut ise re’sen takdir sonucu beklenmeksizin gerekli ikmal
tarhiyatı yapılır. Re’sen takdir sırasında ikmal tarhiyatına
mesnet olan matrah farkı nazara alınmışsa vergi tarhı sırasında
evvelce tarhedilmiş olan vergi indirilir.
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Verginin idarece tarhı
Mükerrer Madde 30 – (Ek: 19/2/1963 - 205/2 md.)
Verginin idarece tarhı; 29 uncu ve 30 uncu maddeler dışında
kalan hallerde, mükelleflerin verginin tarhı için vergi kanunları
ile muayyen zamanlarda müracaat etmemeleri veya aynı
kanunlarla kendilerine tahmil edilen mecburiyetleri yerine
getirmemeleri sebebiyle zamanında tarh edilemiyen verginin
kanunen belli matrahlar üzerinden idarece tarh edilmesidir.
Bu takdirde vergi, 131 inci madde mucibince tanzim edilen
yoklama fişine müsteniden tarh olunur.
Bu şekilde tarh olunan vergilerle cezalarına ilişkin
ihbarnameler bir taraftan, mükellefin bilinen adresine posta
ile yollanır; diğer taraftan mükellefin adını, soyadını, hesap
numarasını, işini, adresini tarh edilen verginin ve kesilen
cezanın miktar ve cinsini gösterir bir ilan vergi dairesinin ilan
koymaya mahsus mahalline asılır.
İlanın asılması keyfiyeti ve tarihi tutanakla tesbit olunur.
(Değişik : 23/6/1982 - 2686/6 md.) Verginin tahakkuku
ve cezanın kesinleşmesi için geçmesi gereken vergi
mahkemesinde dava açma süresi; mükellefin bilinen
adresinde tebligat yapıldığı hallerde tebliğ tarihinden, aksi
halde tutanakla tespit olunan ilan tarihinden başlar.
Takdir kararı
Madde 31 – Takdir komisyonunca belli edilen matrah veya
matrah kısmı takdir kararına bağlanır.
Takdir kararları komisyonun başkan ve üyeleri tarafından
imzalanır.
Takdir kararlarında aşağıda yazılı malumat bulunur:
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Takdir kararlarının tevdii
Madde 32 – Takdir kararları komisyonca imza karşılığında
vergi dairesine tevdi olunur.
Re’sen tarhta mahsup
Madde 33 – Re’sen takdir olunan matrah, mükellef
tarafından bildirilen matrahtan fazla değilse, re’sen vergi tarh
edilmez; fazla ise sadece aradaki fark üzerinden vergi tarh
olunur.
İhbarname esası
Madde 34 – İkmalen ve re’sen tarh edilen vergiler
“İhbarname” ile ilgililere tebliğ olunur. Nev’i ve doğuşu ayrı
olan vergiler için ayrı ihbarname kullanılır.
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1. Kararın sıra numarası;
2. Kararın tarihi;
3. Mükellefin soyadı ve adı (Tüzel kişilerde unvanı);
4. Mükellefin açık adresi;
5. Takdirin ilgili bulunduğu vergi;
6. Takdirin ilgili bulunduğu vergilendirme dönemi;
7. Takdir edilen matrah;
8. Takdirin müstenidatı ve takdir hakkında izahat.

İhbarnamenin muhteviyatı
Madde 35 – İhbarname aşağıda yazılı malümatı ihtiva eder:
1. İhbarnamenin sıra numarası;
2. İhbarnamenin tanzim tarihi;
3. Verginin nev’i;
4. Mükellefin soyadı adı (Tüzelkişilerde unvanı);

İSMMMO MEVZUAT SERİSİ 12

45

VERGİ DENETİMİ MEVZUATI

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

46

5. Mükellefin açık adresi;
6. Vergilendirme dönemi;
7. Verginin matrahı;
8. Verginin hesabı;
9. Verginin miktarı;
10. Kısa ve açık bir ifade ile ikmalen veya re’sen vergi tarhını
icabettiren sebepler;
11. (Değişik : 23/6/1982 - 2686/7 md.) Vergi mahkemesinde
dava açma süresi;
12. (Değişik: 23/6/1982 - 2686/7 md.) Vergi mahkemesinde
dava açma şekli.
Takdir komisyonunun kararı üzerine tarh edilen vergilerde
kararın ve re’sen takdiri gerektiren inceleme raporunun birer
sureti ihbarnameye eklenir.
...
Takdir Komisyonu
Kuruluş
Madde 72 – (Değişik : 4/12/1985 - 3239/5 md.)
Takdir Komisyonu; illerde defterdarın, ilçelerde malmüdürünün (müstakil vergi dairesi olan ilçelerde ilgili vergi dairesi
müdürünün) veya bunların tevkil edecekleri memurların başkanlığı altında ilgili vergi dairesinin yetkili iki memuru ile seçilmiş iki üyeden kurulur.
Arsalara ait asgari ölçüde birim değer tespitinde takdir komisyonu; belediye başkanı veya tevkil edeceği memurun başkanlığı altında belediyenin yetkili bir memuru ile defterdarın,
vergi dairesi başkanlığı bulunan yerlerde ise vergi dairesi başkanının görevlendireceği iki memur, tapu sicil müdürü veya
tevkil edeceği bir memur ve ticaret odasınca seçilmiş bir üye
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(ilgili olduğu arsalara ilişkin takdir komisyonlarına organize
sanayi bölgesini temsilen bir üye) ile ilgili mahalle ve köyün
muhtarından kurulur.
Araziye ait asgari ölçüde birim değer tespitinde takdir komisyonu, valinin başkanlığı altında defterdar, Tarım Orman ve
Köyişleri Bakanlığı il müdürü ile il merkezlerindeki ticaret ve
ziraat odalarından seçilmiş birer üyeden kurulur.
Takdir komisyonları daimi veya geçici olurlar. (Değişik ikinci cümle: 16/6/2009-5904/21 md.) Takdir komisyonlarının
kurulacağı yerler ile bu madde uyarınca kurulan komisyonların çalışma usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı
yetkilidir.
Daimi komisyon bulunmayan yerlerde takdir işleri geçici komisyonlar tarafından görülür.
Üyelerin seçilmesi
Madde 73 – (Değişik birinci fıkra : 30/12/1980 - 2365/9
md.) Üyeler, tüccarlar için ticaret odasınca, diğer sanat ve meslek erbabı için bunların mensup oldukları mesleki teşekküllerce kendi üyeleri arasından veya hariçten seçilir. Bu teşekküller,
Takdir Komisyonu Başkanının yazılı talebi üzerine en geç bir
ay içinde iki asil ve iki yedek üye seçmeye mecburdurlar. Bu
mecburiyet zamanında yerine getirilmezse üyeler mahallin en
büyük mülkiye amiri tarafından seçilir.
(Değişik : 23/6/1982 - 2686/13 md.) Komisyon toplantılarını mükellefin sanat veya meslek bakımından bağlı veya ilgili
olduğu teşekkülden, servet takdiri işlerinde ise yalnız Ticaret
Odasından seçilen üyeler (Değişik: 30/5/1985 3210/2 md.)
: Arsalara ait asgari ölçüde birim değerlerinin tespiti sırasında
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ticaret odasından seçilen üyelerden biri yerine ilgili mahalle
veya köyün muhtarı) iştirak eder. Ticaret Odası ve mesleki teşekkül bulunmayan yerlerde bunlar tarafından seçilecek üyeler, yukarıdaki esaslara göre belediyeler tarafından seçilir.
Komisyonlar kendilerine tahsis edilen dairede, yoksa, vergi
dairesinde toplanır ve keyfiyet bir tutanakla tesbit olunur.
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Komisyonların görevleri
Madde 74 – (Değişik : 4/11/1985 - 3239/6 md.)
a) 72 nci maddenin birinci fıkrasına göre kurulan takdir
komisyonunun görevleri şunlardır.
1. Yetkili makamlar tarafından istenilen matrah ve servet
takdirlerini yapmak;
2. Vergi kanunlarında yazılı fiat, ücret veya sair matrah ve
kıymetleri takdir etmek (Bu gibi takdirler de takdir kararına
bağlanır.)
Takdir komisyonu bu görevlerini yaparken takdir sebepleri
bulunup bulunmadığını incelemez. Yalnız hatalı gördüğü
muamelelerde, ilgili vergi dairesini yazı ile ikaz etmeye
mecburdur.
b) 72 nci maddenin ikinci fıkrasına göre kurulan takdir
komisyonu: 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca arsalar için her
mahalle ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazide her köyün
cadde, sokak veya değer bakımından farklı bölgeleri (Turistik
bölgelerde değer bakımından farklı olanlar ilgili valilerce
tespit edilecek pafta, ada veya parsel) itibariyle asgari ölçüde
birim değer tespit etmekle görevlidir.
c) 72 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre kurulan takdir
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Komisyonun yetkileri
Madde 75 – (Değişik birinci fıkra: 4/12/1985 - 3239/7
md.) 72 nci maddenin birinci fıkrasına göre kurulan takdir
komisyonu 74 üncü maddedeki görevleri dolayısıyla bu
Kanunda yazılı inceleme yetkisine haizdir.
(Değişik : 30/12/1980 - 2365/10 md.) Komisyon,
servetleri, sınai hakları ve telif haklarını, imtiyazları, madenleri,
mücevheratı, eski eserleri ve sanat eserlerini değerlemede
bilirkişiye müracaat edebilir.
(Ek fıkra : 4/12/1985 - 3239/7 md.) 72 nci maddenin ikinci
ve üçüncü fıkralarına göre kurulan takdir komisyonları 79
uncu maddede yazılı yetkileri haizdir.

VERGİ DENETİMİ MEVZUATI

komisyonu: 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca her il veya
ilçe için arazinin cinsi (Kıraç, taban ve sulak) itibariyle asgari
ölçüde birim değer tespit etmekle görevlidir.
(b) ve (c) fıkralarına göre yapılacak değer tespitinde, Emlak
Vergisi Kanununun 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer
alan normlardan ve bu maddeye göre hazırlanmış bulunan
tüzük hükümleri ile gerektiğinde bilirkişiden yararlanılır.

Beyana bağlılık
Madde 76 – Mükellefin evvelce beyan ettiği bir matraha
ait olan takdir işlerinde, takdir olunan matrah mükellefin
beyanından düşük olamaz.
...
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Komisyonlara seçilecek üyelerde aranacak vasıflar
Madde 87 – (Değişik: 23/1/2008-5728/273 md.)
Takdir, tadilat ve zirai kazançlar il komisyonları ile özel
komisyonlara, memurların dışında, seçilecek kimselerde
aşağıdaki vasıflar aranır:
1. İyi ahlak sahibi olmak ve ikamet ettiği veya iş gördüğü
muhitin emniyet ve itimadını kazanmış bulunmak.
2. Medeni haklardan ıskat edilmiş bulunmamak.
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı
beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, (…) (2) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya
vergi kaçakçılığı suçlarından mahkûm olmamak.
4. Takdir ve özel komisyonlara seçileceklerde, ayrıca otuz
yaşını bitirmiş olmak.
5. Tadilat ve zirai kazançlar il komisyonlarına seçileceklerde
ayrıca mensup olduğu şehir veya kasabanın iktisadi şartlarına
ve emlak ve ziraat işlerine vukufu olmak ve yirmibeş yaşını
bitirmiş bulunmak.
Yemin
Madde 88 – Bu kısımda yazılı komisyonlara seçilen üyeler
ve tahrir komisyonu başkanları şehir ve kasabalarda idare
heyeti, köylerde ihtiyar meclisi huzurunda aşağıda yazılı
şekilde yemin ederler:
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Nisap
Madde 89 – (Değişik: 30/12/1980 - 2365/15 md.)
Bu kısımda yazılı komisyonlar üye tam sayısının çoğunluğu
ile toplanır ve çoğunlukla karar verirler. Oyların eşitliği halinde
başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.
Devam
Madde 90 – Komisyon toplantılarında her hangi bir sebeple
olursa olsun bulunamıyacağı anlaşılan üyenin yerine yedek
üye davet olunur.
Seçilmiş üyelerden, mücbir sebebe dayanmaksızın, üç
müteakip toplantıya gelmiyenler istifa etmiş sayılarak
yerlerine yedek üye asil üye olarak getirilir.
Mücbir sebep veya mezuniyetle devam edemiyecek olan
asil üyeye yedek üye vekalet eder.
(Dördüncü fıkra mülga : 30/12/1980 - 2365/16 md.)

VERGİ DENETİMİ MEVZUATI

“Komisyonda çalışacağım süre zarfında tam manasiyle
vicdan ve kanaatim icaplarına tabi kalacağıma; hiçbir sebep
ve tesir altında adaletten ve doğruluktan ayrılmıyacağıma,
gerek Devlet gerek mükellef haklarını bir tutacağıma, takdir
ve tahminlerde her hangi bir tarafa temayül suretiyle görevimi
kötüye kullanmıyacağıma namusum üzerine yemin ederim.”

Görev süresi
Madde 91 – Tahrir komisyonları başkan ve üyelerinin
görevleri genel tahrir bitinceye kadar devam eder.
Takdir, tadilat ve zirai kazançlar il komisyonlarına seçilen
üyelerin görev süresi üç yıldır. Bunları seçen daire, meclis ve
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mesleki teşekküllerin seçimlerinin yenilenmesi bu üyelerin
görev sürelerini kısaltmaz.
Süreleri dolanların yeniden seçilmesi caizdir.
...
Tebliğler
Tebliğ esasları
Madde 93 – Tahakkuk fişinden gayri, vergilendirme ile ilgili
olup, hüküm ifade eden bilümum vesikalar ve yazılar adresleri
bilinen gerçek ve tüzel kişilere posta vasıtasiyle ilmühaberli
taahhütlü olarak, adresleri bilinmiyenlere ilan yolu ile tebliğ edilir.
Şu kadar ki, ilgilinin kabul etmesi şartiyle, tebliğin daire veya
komisyonda yapılması caizdir.
Tebliğ yapılacak kimseler
Madde 94 – Tebliğ mükelleflere, bunların kanuni
temsilcilerine, umumi vekillerine veya vergi cezası kesilenlere
yapılır.
Tüzel kişilere yapılacak tebliğ, bunların başkan, müdür
veya kanuni temsilcilerine, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel
kişiliği olmıyan teşekküllerde bunları idare edenlere veya
temsilcilerine yapılır. Tüzel kişilerin mütaaddit müdür veya
temsilcisi varsa tebliğin bunlardan birine yapılması kafidir.
(Ek : 30/12/1980 - 2365/18 md.) Tebliğ, kendisine tebligat
yapılacak kimsenin bulunmaması halinde ikametgah
adresinde bulunanlardan veya işyerlerinde memur ya da
müsdahdemlerinden birine yapılır. (Muhatap yerine bu
şekilde kendisine tebliğ yapılacak kimsenin görüşüne nazaran
18 yaşından aşağı olmaması ve bariz bir surette ehliyetsiz
bulunmaması gerekir.)
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Vasıtalı tebliğ
Madde 96 – Kara, deniz, hava ve jandarma eratına yapılacak
tebliğler kıta komutanı veya müessese amiri gibi en yakın üst
vasıtasiyle yapılır. Bu evrakı derhal tebliğ olunacak kimseye
vermediği takdirde üst tazminle mahküm olur. Bu cihetin
tebliğ evrakında yazılı olması şarttır.
Yabancı memlekette bulunanlara tebliğ
Madde 97 – Yabancı memlekette bulunanlara tebliğ
o memleketin yetkili makamı vasıtasiyle yapılır.Bunun
için anlaşma varsa veya o memleketin kanunları müsait
ise o yerdeki Türk siyasi memuru veya konsolosu tebliğin
yapılmasını yetkili makamdan ister.
Kendisine tebliğ yapılacak kişi Türk vatandaşı ise tebliğ Türk
siyasi memuru veya konsolosu vasıtasiyle de yapılabilir.
Yabancı memleketlerde bulunan kimselere tebliğ olunacak
evrak, tebligatı çıkaran merciin bağlı bulunduğu Bakanlık
vasıtasiyle Dışişleri Bakanlığına, oradan da Türkiye elçilik veya
konsolosluğuna gönderilir.
Yabancı memlekette resmi görevle bulunan Türk
memurlarına tebliğ Dışişleri Bakanlığı vasıtasiyle yapılır.
Yabancı memlekette bulunan askeri şahıslara yapılacak tebliğ,
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Veli, vasi ve kayyımlara tebliğ
Madde 95 – Mükellef yerine geçen veli, vasi veya kayyım
gibi vergi sorumlusu birden fazla olursa, tebliğ bunlardan
yalnız birine yapılabilir.
Şayet tebliğin mevzuu olan işe ayrı bir vasi veya kayyım
bakmakta ise, tebliğ bunlara yapılır.
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bağlı bulundukları kara, deniz, hava kuvvetleri komutanlıklariyle
Jandarma Genel Komutanlığı vasıtasiyle yapılır.
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Kamu idare ve müesseselerine tebliğ
Madde 98 – Kamu idare ve müesseselerine yapılacak tebliğ,
bu idare ve müesseselerin en büyük amirlerine veya bunların
muavinlerine veya en büyük amirin yetkili kılacağı memurlara
yapılır.
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Kapalı zarf esası
Madde 99 – Posta ile tebliğde tebliğ edilecek vesika kapalı
bir zarf içinde postaya verilir. Bunun için, şekilleri Maliye
Bakanlığınca tesbit edilen özel zarflar kullanılır.
Bilinen adreslere tebliğ
Madde 100 – Bilinen adrese gönderilen mektuplar posta
idaresince muhatabına teslim edildiği tarihte tebliğ edilmiş
sayılır.
Bilinen adresler
Madde 101 – Bu kanuna göre bilinen adresler şunlardır:
1. Mükellef tarafından işe başlamada bildirilen adresler;
2. Adres değişikliğinde bildirilen adresler;
3. İşi bırakmada bildirilen adresler;
4. Vergi beyannamelerinde bildirilen adresler;
5. Yoklama fişinde tesbit edilen adresler;
6. (Değişik: 23/6/1982 - 2686/18 md.) Vergi mahkemesinde
dava açma dilekçelerinde ve cevaplarında gösterilen
adresler;
7. Yetkili memurlar tarafından bir tutanakla tesbit edilen
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Tebliğ evrakının teslimi
Madde 102 – Tebliğ olunacak evrakı muhtevi zarf posta
idaresince muhatabına verilir ve keyfiyet muhatap ile posta
memuru tarafından taahhüt ilmühaberine tarih ve imza
konulmak suretiyle tesbit olunur.
Muhatabın zarf üzerinde yazılı adresini değiştirmesinden
dolayı bulunamamış olması halinde posta memuru durumu
zarf üzerine yazar ve mektup posta idaresince derhal tebliği
yaptıran daireye geri gönderilir.
Muhatabın geçici olarak başka bir yere gittiği, bilinen
adresinde bulunanlar veya komşuları tarafından bildirildiği
takdirde keyfiyet ve beyanda bulunanın kimliği tebliğ
alındısına yazılarak altı beyanı yapana imzalatılır. İmzadan
imtina ederse, tebliği yapan bu ciheti şerh ve imza eder ve
tebliğ edilemiyen evrak çıkaran mercie iade olunur.
Bunun üzerine tebliği çıkaran merci tarafından tayin
olunacak münasip bir süre sonra yeniden tebliğ çıkarılır. İkinci
defa çıkarılan tebliğ evrakı da aynı sebeple tebliğ edilemiyerek
iade olunursa tebliğ ilan yolu ile yapılır.
Muhatap imza edecek kadar yazı bilmez veya her hangi bir
sebeple imza edemiyecek durumda bulunursa sol elinin baş
parmağı bastırılmak suretiyle tebliğ olunur.
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adresler (İlgilinin tutanakta imzası bulunmak şartiyle);
8. Bina ve arazi vergilerinde komisyonlarca tahrir
varakalarında tesbit edilen adresleri.
Mektupların gönderilmesinde bu adreslerden tarih itibariyle
tebligat yapacak makama en son olarak bildirilmiş veya bu
makamca tesbit edilmiş olanı nazara alınır.
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Muhatap tebelluğdan imtina ederse tebliğ edilecek evrak
önüne bırakılmak suretiyle tebliğ edilir.
Yukarıdaki fıkralarda yazılı işlemler komşularından bir kişi
veya muhtar veya ihtiyar heyeti üyelerinden biri veyahut
bir zabıta memuru huzurunda icra ve keyfiyet taahhüt
ilmühaberine yazılarak tarih ve imza vaz’edilmek ve hazır
bulunanlara da imzalatılmak suretiyle tesbit olunur.
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Tebliğin ilanla yapılacağı haller
Madde 103 – Aşağıda yazılı hallerde tebliğ ilan yoliyle
yapılır.
1. Muhatabın adresi hiç bilinmezse;
2. Muhatabın bilinen adresi yanlış veya değişmiş olur ve bu
yüzden gönderilmiş olan mektup geri gelirse;
3. Başkaca sebeplerden dolayı posta ile tebliğ yapılmasına
imkan bulunmazsa;
4. Yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına
imkan bulunmazsa.
İlanın şekli
Madde 104- (Değişik: 25/12/2003-5035/1 md.)
İlan aşağıdaki şekilde yapılır:
1. İlan yazısı tebliğ yapan vergi dairesinin ilan koymaya
mahsus mahalline asılır ve (3) numaralı bende göre ilana
çıkarılır. Tebliğin konusu, her biri için ayrı ayrı olmak üzere,
birmilyar liradan (1.900 TL) az vergi veya vergi cezasına taalluk
ettiği takdirde ayrıca (3) numaralı bende göre ilan yapılmaz ve
ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen onbeşinci gün ilan
tarihi olarak kabul edilir.
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2. İlan yazısının bir sureti mükellefin bilinen son adresinin
bağlı olduğu muhtarlığa gönderilir.
3.İlan ile yapılan tebliğin konusu birmilyar ila yüzmilyar lira
arasındaki (1.900 – 190.000 TL) vergi veya vergi cezasına
taalluk ettiği takdirde ilan, ilgili vergi dairesinin bulunduğu
yerin belediye sınırları içinde çıkan bir veya daha fazla
gazetede yayımlanır. Tutarın yüzmilyar lirayı (190.000 TL)
aşması halinde ilan, Türkiye genelinde yayın yapan günlük
gazetelerden birinde ayrıca yapılır.
Tebliğ olunacak evrakın örnekleri yabancı memlekette
bulunan mükellefin bilinen adresine ayrıca posta ile gönderilir.
İlanın muhteviyatı
Madde 105 – İlanlarda, tebliğin ilgili bulunduğu vergiler
gösterilmek suretiyle adları (Tüzel kişilerde unvanları) yazılı
muhataplara aşağıdaki hususlar ihtar olunur:
1. İlan tarihinden başlıyarak bir ay içinde ilanı yapan makama
bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü
mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri;
2. Kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı.

İSMMMO MEVZUAT SERİSİ 12

VERGİ DENETİMİ MEVZUATI

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

57

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

VERGİ DENETİMİ MEVZUATI

İlanın neticeleri
Madde 106 – İlan üzerine bizzat veya bilvekale müracaat
edenlere, yerinde, adres bildirenlere ise posta ile tebliğ yapılır.
Posta ile yapılan bu tebliğ hakkında da 100 üncü madde
hükmü cari olur.
İlan tarihinden başlıyarak bir ay içinde ne vergi dairesine müracaat yapmış ve ne de adresini bildirmiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılır.
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Memur vasıtasiyle tebliğ
Madde 107 – (Değişik birinci fıkra : 30/12/1980 - 2365/20
md.) Maliye Bakanlığı tebliğleri posta yerine memur vasıtasıyla
da yaptırmaya yetkilidir.
Bu madde hükmünün uygulanmasında da bu kısımdaki tebliğ esaslarına uyulur.
Elektronik ortamda tebliğ
Madde 107/A – (Ek: 23/7/2010-6009/7 md.)
Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93 üncü
maddede sayılan usullerle bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli
elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilir.
(Ek: 27/3/2015-6637 md.5) Elektronik ortamda tebligat,
muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci
günün sonunda yapılmış sayılır.
Maliye Bakanlığı, elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili her
türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya,
tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye
ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik
tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
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Tebliğ yerine geçen muameleler
Madde 109 – Verginin tarh ve tahakkukunda tebliğ yerine
geçen muameleler hakkındaki hükümler mahfuzdur.
Diğer ücret elde eden hizmet erbabının vergileri, tarh zamanında bu mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairesine müracaatla ibraz edecekleri vergi karnelerine yazılmak suretiyle tarh
ve tebliğ olunur.
Vergi karneye yazıldığı tarihte tebliğ edilmiş sayılır.
Yukarıdaki hükme riayet etmiyenlerin vergileri (251 inci
madde hükmüne giren mükellefler hariç) bu kanunun umumi
hükümleri dairesinde yoklama fişine dayanılarak tarh ve tebliğ olunur.
...
Zamanaşımının mahiyeti
Madde 113 – Zamanaşımı, süre geçmesi suretiyle vergi
alacağının kalkmasıdır.
Zamanaşımı, mükellefin bu hususta bir müracaatı olup
olmadığına bakılmaksızın hüküm ifade eder.
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Hatalı tebliğler
Madde 108 – (Değişik : 23/6/1982 - 2686/19 md.)
Tebliğ olunan vesikalar, esasa müessir olmayan şekil hatalarından dolayı hukuki kıymetlerini kaybetmezler; yalnız vergi ihbarı ile
ilgili vesikalarda mükellefin adının, verginin nevi veya miktarının,
vergi mahkemesinde dava açma süresinin hiç yazılmamış olması
veyahut bu vesikaların görevli bir makam tarafından tanzim edilmemiş bulunması vesikayı hükümsüz kılar.
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Zamanaşımı süreleri
Madde 114 – Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip
eden yılın başından başlıyarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe
tebliğ edilmiyen vergiler zamanaşımına uğrar.
(İptal ikinci fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 15/10/2009
tarihli ve E.: 2006/124, K.: 2009/146 sayılı Kararı ile.;
Yeniden düzenleme: 23/7/2010-6009/8 md.) Şu kadar
ki, vergi dairesince matrah takdiri için takdir komisyonuna
başvurulması, zamanaşımını durdurur. Duran zamanaşımı
mezkûr komisyon kararının vergi dairesine tevdiini takip eden
günden itibaren kaldığı yerden işlemeye devam eder. Ancak
işlemeyen süre her hâl ve takdirde bir yıldan fazla olamaz.
(Ek : 4/12/1985 - 3239/9 md.;Değişik üçüncü fıkra:
16/7/2004-5228/5 md.) Şarta bağlı istisna veya muafiyet
uygulamaları sonucu kısmen veya tamamen alınmayan
vergilere ilişkin zamanaşımı süresi, istisna veya muafiyet
şartlarının ihlâl edildiği tarihi takip eden takvim yılı başından
itibaren başlar.
(Değişik : 4/12/1985 - 3239/9 md.) Damga vergisine
tabi olup vergi ve cezası zamanaşımına uğrayan evrakın
hükmünden tarh zamanaşımı süresi dolduktan sonra
faydalanıldığı takdirde mezkür evraka ait vergi alacağı yeniden
doğar.
Tahakkuktan vazgeçme
Mükerrer Madde 115 – (Ek : 4/12/1985 - 3239/10 md.)
İkmalen, re›sen veya idarece tarh edilen vergi ve bunlara
ilişkin cezaların toplam miktarı 1.000.000 lirayı (1.000.000
lira dahil) (23 TL) aşmaması ve tahakkukları için yapılacak
giderlerin bu miktardan fazla olacağının tespiti halinde,
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Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar dahilinde
tahakkuklarından vazgeçilebilir.

Hesap hataları
Madde 117 – Hesap hataları şunlardır:
1. Matrah hataları: Vergilendirme ile ilgili beyanname, tahakkuk fişi, ihbarname, tekalif cetveli ve kararlarda matraha
ait rakamların veya indirimlerin eksik veya fazla gösterilmiş
veya hesaplanmış olmasıdır.
2. Vergi miktarında hatalar: Vergi nispet ve tarifelerinin yanlış uygulanması, mahsupların yapılmamış veya yanlış yapılmış
olması, birinci bentte yazılı vesikalarda verginin eksik veya fazla hesaplanmış veya gösterilmiş olmasıdır.
3. Verginin mükerrer olması: Aynı vergi kanununun uygulanmasında belli bir vergilendirme dönemi için aynı matrah üzerinden bir defadan fazla vergi istenmesi veya alınmasıdır.
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Vergi hatası
Madde 116 – Vergi hatası, vergiye mütaallik hesaplarda
veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere
fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınmasıdır.

Vergilendirme hataları
Madde 118 – Vergilendirme hataları şunlardır:
1. Mükellefin şahsında hata: Bir verginin asıl borçlusu yerine
başka bir kişiden istenmesi veya alınmasıdır;
2. Mükellefiyette hata: Açık olarak vergiye tabi olmıyan veya
vergiden muaf bulunan kimselerden vergi istenmesi veya
alınmasıdır;
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3. Mevzuda hata: Açık olarak vergi mevzuuna girmiyen veya
vergiden müstesna bulunan gelir, servet, madde, kıymet, evrak ve işlemler üzerinden vergi istenmesi veya alınmasıdır.
4. Vergilendirme veya muafiyet döneminde hata: Aranan
verginin ilgili bulunduğu vergilendirme döneminin yanlış
gösterilmiş veya süre itibariyle eksik veya fazla hesaplanmış
olmasıdır.
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Hataların meydana çıkarılması
Madde 119 – Vergi hataları şu yollarla meydana çıkarılabilir:
1. İlgili memurun hatayı bulması veya görmesi ile;
2. Üst memurların yaptıkları incelemeler neticesinde hatanın görülmesi ile;
3. Hatanın teftiş sırasında meydana çıkarılması ile;
4. Hatanın vergi incelenmesi sırasında meydana çıkarılması ile;
5. Mükellefin müracaatı ile.
Düzeltme yetkisi ve reddiyat
Madde 120 – Vergi hatalarının düzeltilmesine, ilgili vergi
dairesi müdürü karar verir.
Bu hatalar düzeltme fişine dayanılarak düzeltilir. Hatanın
mükellef aleyhine yapılmış olması halinde, fazla vergi aynı fişe
dayanılarak terkin ve tahsil olunmuş ise mükellefe reddolunur.
Düzeltme fişinin bir nüshası, reddedilecek miktarla müracaat
edeceği muhasebe ve müracaat süresi zikredilmek suretiyle
mükellefe tebliğ edilir. Mükellef tebliğ tarihinden başlıyarak
bir yıl içinde parasını geri almak üzere müracaat etmediği takdirde hakkı sakıt olur.
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(Ek fıkra: 25/12/2003-5035/2 md.) Nakden veya mahsuben
tahsil edilen ancak fazla veya yersiz olarak tahsil edildiği
anlaşılan vergilerde ve kanunları gereğince mükelleflere
yapılacak iade ve mahsup işlemlerinde, düzeltmeye dayanak
teşkil edecek belgeler ile bu işlemlere ait usul ve esaslar Maliye
Bakanlığınca belirlenir.
(Ek fıkra: 28/3/2007-5615/20 md.) Bu Kanunun 4 üncü
maddesinde yazılı vergi dairesinin görev ve yetkilerini haiz
olarak faaliyete geçen vergi dairesi başkanlıklarında düzeltme
yetkisi vergi dairesi başkanına ait olup, başkan bu yetkisini
ilgili grup müdürlerine ve/veya müdürlere devredebilir.
Re’sen düzeltme
Madde 121 – (Değişik : 23/6/1982 - 2686/21 md.)
İdarece tereddüt edilmeyen açık ve mutlak vergi hataları
re’sen düzeltilir. Kendi aleyhlerine düzeltme yapılan kimselerin düzeltmeye karşı vergi mahkemesinde dava açma hakları
mahfuzdur.
Düzeltme talebi
Madde 122 – (Değişik : 23/6/1982 - 2686/22 md.)
Mükellefler, vergi muamelelerindeki hataların düzeltilmesini vergi dairesinden yazı ile isteyebilirler.
Bunların posta ile taahhütlü olarak gönderilmesi caizdir.
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Düzeltme talebinin incelenmesi
Madde 123 – (Değişik : 23/6/1982 - 2686/23 md.)
Vergi dairesinin ilgili servisi düzeltme talebini kendi mütalaasını da ilave ederek, düzeltme merciine gönderir.
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Düzeltme mercii talebi yerinde gördüğü takdirde,
düzeltmenin yapılmasını emreder; yerinde görmediği
takdirde, keyfiyet düzeltmeyi isteyene yazı ile tebliğ olunur.
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Şikayet yolu ile müracaat
Madde 124 – (Değişik : 23/6/1982 - 2686/24 md.)
Vergi mahkemesinde dava açma süresi geçtikten sonra
yaptıkları düzeltme talepleri reddolunanlar şikayet yolu ile
Maliye Bakanlığına müracaat edebilirler.
Bu madde gereğince il özel idare vergileri hakında valiliğe ve
belediye vergileri hakkında belediye başkanlığına müracaat edilir.
Düzeltme şümulü
Madde 125 – (Değişik : 23/6/1982 - 2686/25 md.)
Vergi mahkemesi, bölge idare mahkemesi ve Danıştaydan
geçmiş olan muamelelerde vergi hataları bulunduğu takdirde,
bu hatalar, yargı kararları kesinleşmiş olsa bile, evvelki
maddelerde yazılı usul dairesinde düzeltilebilir.Şu kadar ki;
düzeltmenin yapılabilmesi için hatalar hakkında anılan yargı
mercileri tarafından bir karar verilmemiş olması şarttır.
Düzeltmede zamanaşımı
Madde 126 – 114 üncü maddede yazılı zamanaşımı
süresi dolduktan sonra meydana çıkarılan vergi hataları
düzeltilemez. Şu kadar ki, düzeltme zamanaşımı süresi:
a) Zamanaşımı süresinin son yılı içinde tarh ve tebliğ edilen
vergilerde hatanın yapıldığı;
b) (Değişik : 23/6/1982 - 2686/26 md.) İlan yolu ile tebliğ
edilip vergi mahkemesinde dava konusu yapılmaksızın tahakkuk
eden vergilerde mükellefe ödeme emrinin tebliğ edildiği;
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c) (Ek : 4/12/1985 - 3239/11 md.) İhbarname ve ödeme
emri ilan yoluyla tebliğ edilen vergilerde 6183 sayılı Kanuna
göre hacizin yapıldığı;
Tarihten başlayarak bir yıldan aşağı olamaz.

Maksat ve yetki
Madde 127 – (Değişik : 4/12/1985 - 3239/12 md.)
Yoklamadan maksat, mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili
maddi olayları, kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit
etmektir. Yoklamaya yetkili memurlar, ayrıca vergi kanunlarının
uygulanması ile ilgili olarak:
a) Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenmiş usuller
dahilinde özel yetki verilmiş olmak kaydıyla günlük hasılatı
tespit etmek,
b) 3100 Sayılı Kanun kapsamına girip ödeme kaydedici cihaz
kullanmak mecburiyetinde olanların bu mecburiyete uyup
uymadıklarını, bu cihazları belli edilmiş esaslara göre kullanıp
kullanmadıklarını ve günlük hasılatı tespit etmek,
c) Günü gününe kayıt yapılması zorunlu defterlerin iş
yerlerinde bulundurulup bulundurulmadığını, tasdikli olup
olmadığını usulüne göre kayıt yapılıp yapılmadığını, vergi
kanunları uyarınca düzenlenmesi icap eden belgelerin
usulüne göre düzenlenip düzenlenmediği ile kullanılıp
kullanılmadığını, faturasız mal bulunup bulunmadığını, levha
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YEDİNCİ KISIM
Yoklama ve İnceleme
BİRİNCİ BÖLÜM
Yoklama
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asma veya kullanma mecburiyetine uyulup uyulmadığını
tespit etmek, kanuni defter ve belgeler dışında kalan ve vergi
kaybının bulunduğuna emare teşkil eden defter, belge ve
delillerin tespit edilmesi halinde bunları almak,
d) Nakil vasıtalarını, Maliye ve Gümrük Bakanlığının
belirliyeceği özel işaretle durdurmak ve taşıtta bulundurulması
icap eden taşıt pulu, yolcu listesi, fatura veya sevk irsaliyesi,
yolcu bileti ile taşıma irsaliyelerinin muhtevası ile taşınan
yolcu ve malların miktar ve mahiyetlerini ölçmek, tartmak,
saymak suretiyle tespit etmek,
e) Taşıma irsaliyesi, sevk irsaliyesi ve faturanın taşıtta
bulunmaması, halinde bu belgelerin ibrazına kadar nakil
vasıtalarını trafikten alıkoymak, taşınan malın sahibi belli
değilse tespitine kadar malı bekletmek ve muhafaza altına
almak, (Beklemeye ve muhafazaya alınan malların bozulmaya
ve çürümeye maruz mallar olması halinde derhal, diğer mallar
ise üç ay sonra Maliye ve Gümrük Bakanlığının belli edeceği
esaslar dahilinde tasfiye olunur.)
Yetkisini haizdirler.
Yukarıda sayılan yetkilerin hangilerinin ne şekilde ve
hangi hallerde kullanılacağını belirlemeye, yoklamaya yetkili
olanların bu husustaki görev ve yetkilerini sınırlamaya Maliye
ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.
Yoklama ve denetimde görevli memurların görevlerini ifa
sırasında, güvenliklerinin sağlanmasına ilişkin esaslar Bakanlar
Kurulunca belirlenir.
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Hüviyet ibrazı mecburiyeti
Madde 129 – Yoklama yapanların elinde yoklama yetkilerini
gösteren fotoğraflı resmi bir vesika bulunur.
Yoklama yapanlar bu vesikayı, kendilerinden sorulmasa bile,
nezdinde yoklama yapılan kimseye gösterirler.
Toplu yoklamalarda kolbaşının vesikayı ibraz etmesi kafidir.
Yoklama zamanı
Madde 130 – Yoklama her zaman yapılabilir.
Yoklamanın ne zaman yapılacağı ilgiliye haber verilmez.
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Yoklamaya yetkililer
Madde 128 – Yoklama:
1. Vergi dairesi müdürleri;
2. Yoklama memurları;
3. Yetkili makamlar tarafından yoklama
görevlendirilenler;
4. Vergi incelenmesine yetkili olanlar;
5. (Ek: 5/5/2005-5345/34 md.) Gelir uzmanları;
tarafından yapılır.

Yoklama fişi
Madde 131 – Yoklama neticeleri tutanak mahiyetinde olan
“yoklama fişine” geçirilir.
Bu fişler yoklama yerinde iki nüsha tanzim olunarak
tarihlenir, bulunursa nezdinde yoklama yapılan veya yetkili
adamına imza ettirilir; bunlar bulunmaz veya imzadan
çekinirlerse keyfiyet fişe yazılır ve yoklama fişi polis, jandarma,
muhtar veya ihtiyar meclisi üyelerinden birine imzalatılır.
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Yoklama neticelerinin bildirilmesi
Madde 132 – Yoklama fişlerinin birinci nüshası yoklaması
yapılan şahıs veya yetkili adamına bırakılır. Bunlar bulunmazsa
bilinen adresine 7 gün içinde posta ile gönderilir.
Vergi karnesi alanlar hakkında yapılan yoklamalar ayrıca bu
karneye işaret olunur.
Yoklama fişlerinin ikinci nüshaları vergi dairesine tevdi olunur.
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Elektronik yoklama
Madde 132/A - (Ek: 27/3/2015-6637 md.6) Yoklama neticeleri, yoklama yerinde bu Kanunun 131 inci maddesinde yer alan
yoklama fişi ile aynı mahiyette olan, elektronik ortamda tanzim
olunan “yoklama fişi” ile de kayıt altına alınabilir. Bu fiş, nezdinde
yoklama yapılan veya yetkilisi tarafından elektronik imza araçlarıyla imzalanır. Yoklama fişinin elektronik imza araçlarıyla imzalanmaması durumunda yoklama fişini temsil eden ve yoklama
fiş muhteviyatının değiştirilemeyeceğini güvence altına alan
benzersiz bir kodun üzerine yazıldığı bir form imzalanır.
Maliye Bakanlığı elektronik ortamda kayıt altına alınan yoklama fişleri ile birinci fıkrada belirtilen formların şekil ve muhteviyatını tespit etmeye, bunların şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle imzalanması usul ve esaslarını
belirlemeye, bunları internet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında ilgili kişilere göndermeye
ve elektronik ortamda yürütülecek yoklama faaliyetlerine ilişkin
diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
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İKİNCİ BÖLÜM
Vergi İncelemeleri
Maksat
Madde 134 – (Değişik birinci fıkra : 30/12/1980 - 2365/22
md.) Vergi incelemesinden maksat, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak tespit etmek ve sağlamaktır.
İncelemeye yetkili olanlar tarafından lüzum görüldüğü takdirde inceleme, işletmeye dahil iktisadi kıymetlerin fiili envanterinin yapılmasına ve beyannamelerde gösterilmesi gereken
unsurların tetkikına da teşmil edilebilir.Fiili envanterin yapılmasının gerektirdiği ve incelemeyi yapan tarafından tasdik
edilen giderler Hazinece mükellefe ödenir.

VERGİ DENETİMİ MEVZUATI

Toplu yoklama
Madde 133 – Vergi uygulamalarının gerektirdiği hallerde
münferit fiş yerine yoklama cetvellerinin kullanılması ve neticelerin toplu olarak bu cetvellerde gösterilmesi caizdir.
Yoklama cetvellerinin kullanılacağı halleri Maliye Bakanlığı
belli eder.
Yoklama cetveli kullanılan hallerde ihtilaflı olaylar yoklama
fişi mahiyetinde ayarı bir tutanakla tesbit olunur.

İncelemeye yetkililer
Madde 135 – (Değişik: 7/7/2011-KHK-646/4 md.)
Vergi incelemesi; Vergi Müfettişleri, Vergi Müfettiş
Yardımcıları, ilin en büyük mal memuru veya vergi dairesi
müdürleri tarafından yapılır.
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Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında
müdür kadrolarında görev yapanlar her hal ve takdirde vergi
inceleme yetkisini haizdir.

VERGİ DENETİMİ MEVZUATI

Hüviyet ibrazı
Madde 136 –Vergi incelemesi yapanlar yanlarında memuriyet sıfatlarını ve inceleme yetkisini gösteren fotoğraflı resmi
bir vesika bulundururlar ve gittikleri yerde işe başlamadan evvel bu vesikayı ilgililere gösterirler.
İncelemeye tabi olanlar
Madde 137 – Bu kanuna veya diğer kanunlara göre defter
ve hesap tutmak, evrak ve vesikaları muhafaza ve ibraz etmek
mecburiyetinde olan gerçek ve tüzel kişiler vergi incelemelerine tabidirler.
İnceleme zamanı
Madde 138 – Vergi incelemesinin ne zaman yapılacağının
evvelden haber verilmesi mecburi değildir.
İnceleme, neticesi alınmamış hesap dönemi de dahil olmak
üzere, tarh zamanaşımı süresi sonuna kadar her zaman yapılabilir.
Evvelce inceleme yapılmış veya matrahın re’sen takdir
edilmiş olması yeniden inceleme yapılmasına ve gerekirse
tarhıyatın ikmaline mani değildir.
İncelemenin yapılacağı yer
Madde 139 – Vergi incelemeleri, esas itibariyle incelemeye
tabi olanın iş yerinde yapılır.
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İş yerinin müsait olmaması, ölüm, işin terk edilmesi gibi zaruri sebeplerle incelemenin yerinde yapılması imkânsız olur
veya mükellef ve vergi sorumluları isterlerse inceleme dairede
yapılabilir.
Bu takdirde incelemeye tabi olanın lüzumlu defter ve vesikalarını daireye getirmesi kendisinden yazılı olarak istenilir.
İncelemenin dairede yapılması halinde istenilen defter veya vesikaları belli edilen zamanda mazeretsiz olarak getirmiyenler, bunları ibraz etmemiş sayılırlar. Haklı bir mazeret gösterenlere, defter
ve vesikalarını daireye getirmesi için münasip bir mühlet verilir.
İncelemede uyulacak esaslar
Madde 140 – Vergi incelemesi yapanlar, yaptıkları inceleme
sırasında aşağıdaki esaslara uymaya mecburdurlar:
1. İncelemeye tabi olana, bunun mevzuunu işe başlamadan
evvel açık olarak izah ederler;
2. (Ek: 23/7/2010-6009/9 md.) Vergi incelemesine başlanıldığı hususunu bir tutanağa bağlayarak bir örneğini nezdinde
vergi incelemesi yapılana verirler. Ayrıca, tutanağın bir örneğini bağlı olduğu birime, diğer örneğini de ilgili vergi dairesine
gönderirler.
3. Nezdinde inceleme yapılanın muvafakatı olmadıkça resmi çalışma saatleri dışında inceleme yapamazlar veya buna
devam edemezler (Tutanak düzenlenmesi ve inceleme ile ilgili emniyet tedbirlerinin alınması bu hükmün dışındadır. Ancak
bu gibi tedbirler, incelemelerin yapıldığı yerdeki faaliyeti sekteye uğratmıyacak şekilde yapılır);
4. İnceleme bitince, bunun yapıldığını gösteren bir vesika
nezdinde inceleme yapılana verilir.
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5. (Ek: 23/7/2010-6009/9 md.)Vergi kanunlarıyla ilgili
kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ ve sirkülere
aykırı vergi inceleme raporu düzenleyemezler. Ancak, bu
düzenlemelerin vergi kanunlarına aykırı olduğu kanaatine
varırlarsa bu hususu bağlı oldukları birimler aracılığıyla Gelir
İdaresi Başkanlığına düzenleyecekleri bir rapor ile bildirirler.
6. (Ek: 23/7/2010-6009/9 md.) İncelemeye başlanıldığı
tarihten itibaren, tam inceleme yapılması halinde en fazla bir
yıl, sınırlı inceleme yapılması halinde ise en fazla altı ay içinde
incelemeleri bitirmeleri esastır. Bu süreler içinde incelemenin
bitirilememesi halinde ek süre talep edilebilir. Bu talep vergi
incelemesine yetkili olanların bağlı olduğu birim tarafından
değerlendirilir ve altı ayı geçmemek üzere ek süre verilebilir.
Bu durumda, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların bağlı
olduğu birim tarafından incelemenin bitirilememe nedenleri
yazılı olarak nezdinde inceleme yapılana bildirilir. Vergi
incelemesi yapmaya yetkili olanların bağlı olduğu birimler
vergi incelemesinin öngörülen süreler içinde bitirilmesi için
gerekli tedbirleri alırlar.
(Ek fıkra: 23/7/2010-6009/9 md.; Değişik ikinci fıkra:
7/7/2011-KHK-646/4 md.)Vergi Müfettişleri ile Vergi Müfettiş
Yardımcıları tarafından düzenlenen vergi inceleme raporları,
işleme konulmak üzere ilgili vergi dairesine tevdi edilmeden
önce, meslekte on yılını tamamlamış en az üç Vergi Müfettişinden oluşturulacak rapor değerlendirme komisyonları tarafından vergi kanunları ile bunlara ilişkin kararname, tüzük,
yönetmelik, genel tebliğ, sirküler ve özelgelere uygunluğu
yönünden değerlendirilir. İncelemeyi yapanla komisyon arasında uyuşmazlık oluşması halinde uyuşmazlığa konu vergi
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inceleme raporları üst değerlendirme mercii olarak, Maliye
Bakanlığınca belirlenen tutarları aşan tarhiyat önerisi içeren
vergi inceleme raporları ise doğrudan, Vergi Denetim Kurulu
Başkanlığı bünyesinde bir Başkan Yardımcısının başkanlığında
dört grup başkanından oluşan beş kişilik merkezi rapor değerlendirme komisyonu tarafından vergi kanunları ile bunlara
ilişkin kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ, sirküler ve
özelgelere uygunluğu yönünden değerlendirilir. İncelemeyi
yapanlar, bu komisyon tarafından yapılacak değerlendirmeye
uygun olarak düzenleyecekleri vergi inceleme raporlarını işleme konulmak üzere bağlı oldukları birime tevdi ederler.
(Ek fıkra: 23/7/2010-6009/9 md.) 135 inci madde ile
vergi incelemesi yapmaya yetkili kılınan diğer memurlar
tarafından düzenlenen vergi inceleme raporları, Gelir İdaresi
Başkanlığı merkez ve taşra birimlerinde oluşturulacak rapor
değerlendirme komisyonları tarafından değerlendirilir.
(Ek fıkra: 23/7/2010-6009/9 md.) Merkezi Rapor
Değerlendirme Komisyonu ile diğer rapor değerlendirme
komisyonları yaptıkları değerlendirme sırasında, verilmiş bir
özelgenin 369 uncu maddenin birinci fıkrası kapsamında
olduğu kanaatine varmaları halinde, söz konusu özelge,
Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonundan üç üye ile
413 üncü maddeye göre oluşturulan komisyondan iki üyenin
katılımıyla oluşturulacak beş kişilik bir komisyon tarafından
değerlendirilir. Bu komisyonca verilen kararlar, ilgili rapor
değerlendirme komisyonu ile incelemeye yetkili olanı bağlar.
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(Ek fıkra: 23/7/2010-6009/9 md.) Bu maddede yazılı komisyonların
başkan ve üyelerine her toplantı günü için (1000) gösterge rakamının
memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden
toplantı ücreti ödenir. Bu şekilde ödenecek toplantı ücretinin bir aylık
tutarı (5000) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı
sonucu bulunacak tutarı aşamaz.
(Ek fıkra: 23/7/2010-6009/9 md.) Bu maddede belirlenen
esaslar çerçevesinde, vergi incelemelerinde uyulacak diğer usul
ve esaslar, komisyonların teşekkülü ile çalışma usul ve esasları ve
Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu tarafından doğrudan
değerlendirmeye tabi tutulacak vergi inceleme raporlarının tutarları,
Maliye Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir.
İnceleme tutanakları
Madde 141 – İnceleme esnasında lüzum görülen hallerde,
vergilendirme ile ilgili olaylar ve hesap durumları ayrıca tutanaklar ile tesbit ve tevsik olunabilir. İlgililerin itiraz ve mülahazaları
varsa bunlar da tutanağa geçirilir. Bu suretle düzenlenen tutanakların bir nüshasının mükellefe veya nezdinde inceleme yapılan kimseye bırakılması mecburidir.
İlgililer tutanakları imzalamaktan çekindikleri takdirde tutanakta
bahis konusu edilen olaylar ve hesap durumlarını ihtiva eden defter
veya vesikalar, nezdinde inceleme yapılandan rızasına bakılmaksızın
alınır ve inceleme neticesinde tarh edilen vergiler ve kesilen cezalar
kesinleşinceye kadar geri verilmez. İlgililer her zaman bu tutanakları
imzalıyarak defter ve vesikaları geri alabilirler. Ancak bu defterlerin
suç delili olmaması şarttır.
143 üncü madde hükmü, yukarki şekilde alınan defter ve vesikalar hakkında da uygulanır.
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Arama yapılabilecek haller
Madde 142 – İhbar veya yapılan incelemeler dolayısiyle, bir
mükellefin vergi kaçırdığına delalet eden emareler bulunursa,
bu mükellef veya kaçakçılıkla ilgisi görülen diğer şahıslar
nezdinde ve bunların üzerinde arama yapılabilir.
Aramanın yapılabilmesi için:
1. Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların buna lüzum
göstermesi ve gerekçeli bir yazı ile arama kararı vermeye
yetkili sulh yargıcından bunu istemesi;
2. Sulh yargıcının istenilen yerlerde arama yapılmasına karar
vermesi; şarttır.
İrtibatları sebebiyle muhtelif şahıslar nezdinde ve
mahallerde yapılmasına lüzum gösterilen aramalardan birine
karar vermeye yetkili olan sulh yargıcı bunlardan diğer sulh
yargıçlarının salahiyetine dahil bulunanlar hakkında da karar
vermeye yetkilidir.
İhbar üzerine yapılan aramada ihbar sabit olmazsa nezdinde
arama yapılan kimse muhbirin adının bildirilmesini istiyebilir,
bu takdirde, vergi dairesi muhbirin ismini bildirmeye
mecburdur.
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144 üncü maddenin dördüncü ve son fıkraları hükümleri
yukarki şekilde defter ve vesikalar alınan mükellefler hakkında
da caridir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Arama
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Aramada bulunan defter ve vesikalar
Madde 143 – Aramada bulunan ve incelemesine lüzum
görülen defter ve vesikalar müfredatlı olarak bir tutanakla
tesbit olunur.
Vesikaların dosya ve dosya içinde sayı itibariyle tesbit
olunması müfredatlı tesbit demektir.
Arama yapıldığı sırada zaman müsaadesizliği ve sair
sebeplerle bu tutanağın tanzimi mümkün olmazsa, bulunan
ve incelemesine lüzum görülen defter ve vesikalar, mükellef
nezdinde emin bir yere konur veya kablar içinde daireye
nakledilir. Bu defter ve vesikaların konulduğu yerlerin veya
kabların aramayı yapan tarafından mühürlenmesi ve mümkün
olan ahvalde mükellefin mühürünün de vaz’ı şarttır. Bilahara,
mükellefin huzuriyle kablar ve yerler açılarak müfredatlı
tutanaklar tanzim olunur. Mühürleme ve mühürün fekki halleri
de birer tutanakla tesbit edilir ve müfredatlı tutanağın bir
nüshası da defter ve vesikaların sahibine veya adamına verilir.
Bu işler:
a) Mükellefin, aramada hazır bulunmakta veya mühür
vaz’ından imtinaı hallerinde aramada hazır bulunanlar
marifetiyle;
b) Mükellefin, mühürün fekki veya tutanağın tanzimi
sırasında hazır bulunmaktan imtinaı hallerinde de aramayı
yapan tarafından iki memurla birlikte; tamamlanır.
Aramada bulunup mükellef nezdinde emin bir yere
konulmuş veya kablar içinde daireye nakledilmiş olan ve
incelemesine lüzum görülen defter ve vesikalar, arama
kararında açıkça yazılmamış olsa bile, inceleme yapanın
çalıştığı yere sevk veya celp edilebilir.
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Yukardaki hükümlere göre alınan defter ve vesikaların iyi
saklanması şarttır.
Bunların iyi saklanmamasından doğacak zararı idare
tazmine mecburdur.
İncelemede usul
Madde 144 – Arama yapılan hallerde inceleme çabukça ve
her işten önce yapılır.
İnceleme sırasında vergi ile ilgisi olmıyan şahsi ve özel mektup
ve diğer evrak makbuz karşılığında sahiplerine geri verilir.
Mükellef, ilgili memurun huzuriyle, bu defterler ve vesikalar
üzerinde incelemeler yapmaya ve bunlardan suret ve kayıtlar
çıkarmaya yetkilidir.
Defter ve vesikaların muhafaza altına alınmış olması, süresi gelen
vergi beyannamelerinin verilmesi ödevini kaldırmaz. Mükellef
beyannamesini tanzim için gerekli bilgileri defter ve vesikalardan
yukarıdaki fıkra hükmü dairesinde çıkarabilir. Mükellefin bu
husustaki yazılı isteği yetkililerce derhal yerine getirilir.
Şu kadar ki, defter ve vesikaların muhafaza altına alındığı
tarihten vergi beyannamesinin verileceği tarihe kadar olan süre
bir aydan az ise beyanname verme süresi kendiliğinden bir ay uzar
ve ek süre bu müddetin sonundan başlar. (13 üncü maddenin 1 - 3
üncü fıkralariyle 17 inci madde hükümleri saklıdır.)
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İncelemenin bitmesi
Madde 145 – Arama neticesinde alınan defter ve vesikalar
üzerindeki incelemeler en geç üç ay içinde bitirilerek sahibine
bir tutanakla geri verilir.
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İncelemelerin haklı sebeplere binaen üç ay içinde
bitirilmesine imkan olmıyan hallerde sulh yargıcının vereceği
karar üzerine bu süre uzatılabilir.
Defter ve vesikaların incelenmesi sırasında kanuna aykırı
görülen olaylar ve hesap durumları tutanakla tesbit olunur.
Mükellef bu tutanakları imzadan çekindiği takdirde, bahis
mevzu olayları ve hesap durumlarını ihtiva eden defter
veya vesikalar aramanın mevzuu ile ilgili vergi ve cezalar
kesinleşinceye kadar kendisine geri verilmez.
İlgililer tutanaklara diledikleri itiraz ve mülahazaları
kaydedebilirler.
İlgililer bu tutanakları her zaman imzalıyarak defter ve
vesikalarını geri alabilirler. Ancak, bu defter ve vesikaların suç
delili teşkil etmemesi şarttır.
Kayıtların yeniden işlenmesi
Madde 146 – Arama neticesinde bulunan defter ve vesikaların
muhafaza altına alınması sebebiyle 219 uncu madde gereğince
yapılamıyan kayıtlar defterlerin geri verilmesinden sonra idare
ile mükellef arasında kararlaştırılan münasip bir süre içinde ikmal
edilir. Bu süre bir aydan az olamaz.
Mükellef dilerse defterlerinin muhafaza altına alındığında
işlemlerini yeniden tasdik ettireceği defterlere kayıt ve iadesi
halinde iade edilen defterlere intikal ettirebilir.
Genel hükümlerin uygulanması
Madde 147 – Bu bölümde açıkça yazılı olmıyan hallerde
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun arama ile ilgili bulunan
hükümleri uygulanır.
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Bilgi verme
Madde 148 – Kamu idare ve müesseseleri, mükellefler
veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzel
kişiler, Maliye Bakanlığının veya vergi incelemesi yapmaya
yetkili olanların istiyecekleri bilgileri vermeye mecburdurlar.
Bilgiler yazı veya sözle istenilir. Sözle istenen bilgileri
vermeyenlere keyfiyet yazı ile tekit ve cevap vermeleri için
kendilerine münasip bir mühlet tayin olunur. Bilgi istenmek
üzere ilgililer vergi dairesine zorla getirilemez.
Memleket dışı imtiyazlarından faydalanan yabancı Devlet
memurları bilgi verme mecburiyetine tabi olamazlar.
Devamlı bilgi verme
Madde 149 – (Değişik : 4/12/1985 - 3239/14 md.)
Kamu idare ve müsseseleri (Kamu hizmeti ifa eden kurum
ve kuruluşlar dahil) ile gerçek ve tüzelkişiler vergilendirmeye
ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve
vergi dairesince kendilerinden yazı ile istenecek bilgileri belli
fasılalarla ve devamlı olarak yazı ile vermeye mecburdurlar.

VERGİ DENETİMİ MEVZUATI

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bilgi Toplama

Ölüm vakalarını ve intikalleri bildirme
Madde 150 – Aşağıda yazılı resmi makamlarla gerçek ve
tüzel kişiler, her ay muttali oldukları ölüm vakaları ile intikalleri
ertesi ayın 15 inci günü akşamına kadar vergi dairesine yazı ile
bildirmeye mecburdurlar.
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1. Sulh yargıçları, icra, nüfus ve tapu memurları;
2. Yabancı memleketlerdeki Türk konsolosları veya
konsolosluk görevini yapanlar (Memur oldukları yerde
ölen Türk tebaasının soyadı, adı ve sıfatları ile Türkiye’deki
ikametgahlarını Maliye Bakanlığına bildirirler);
3. Mahalle ve köy muhtarları (Kendi mahalle veya köylerinde
ölenleri bildirirler);
4. Banka, bankerler ve şirketler ile emanet kabul eden
gerçek ve tüzel kişiler (Mevduat, şirket hissesi, emanet para
ve eşya veya sair suretle alacak sahiplerinden birinin ölümü
halinde, ölenin soyadını, adını, alacağının nev’ini ve miktarını
bildirirler).
Bilgi vermekten imtina edememek
Madde 151 – Kendilerinden bilgi istenilen gerçek ve tüzel
kişiler, özel kanunlarda yazılı mahremiyet hükümlerini ileri sürerek, bilgi vermekten imtina edemezler. Ancak:
1. Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin muhabereler hakkında
tutmaya mecbur olduğu mahremiyet saklıdır;
2. Hekimlerden, diş hekimlerinden, dişçilerden, ebelerden
ve sağlık memurlarından hastaların hastalıklarının nevi’ine
mütaallik bilgiler istenemez.
3. Avukatlardan ve dava vekillerinden kendilerine tevdi olunan işler veya görevleri dolayısiyle muttali oldukları ahval ve
hususların bildirilmesi istenemez; şu kadar ki, bu yasak müvekkil adlariyle vekalet ücretlerine ve giderlerine ayrıca avukatlık veya dava vekilliği sıfatı dışındaki sıfatları dolayısıyla
muttali oldukları ahval ve hususlara şamil değildir.
4. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 88 inci madde-
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İstihbarat arşivi
Madde 152 – 150 nci maddedekiler hariç olmak üzere bu
bölümde yazılı kaynaklardan toplanacak bilgiler istihbarat arşivlerinde gizli olarak saklanır.
Bu arşivlerden kimlerin ve ne suretle faydalanabileceği Maliye Bakanlığınca tesbit olunur.
Uluslararası anlaşmalar gereğince bilgi değişimi
Madde 152/A – (Ek: 24/5/2013 - 6487/9 md.)
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, usulüne uygun olarak yürürlüğe girmiş uluslararası anlaşmalarda yer alan bilgi değişimi
hükümleri çerçevesinde, Maliye Bakanlığınca tespit edilecek
usullere göre bu Kanunun 1 inci maddesinde belirlenen şümulle sınırlı olmaksızın bilgi toplayabilir.
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si gereğince gösterilmesi veya teslimi caiz olmıyan evrakın
muhteviyatı hakkında bilgi istenemez. Şu kadar ki, doğrudan
doğruya vergi ile ilgili olmak üzere, bu gibi evraka müsteniden
doğan borçların miktarlarına ve alacaklıların adlarına bilgiler
istenebilir.
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İKİNCİ KISIM
Defter Tutma
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
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Maksat
Madde 171 – Mükellefler bu kanuna göre tutacakları
defterleri vergi uygulaması bakımından aşağıdaki maksatları
sağlıyacak şekilde tutarlar:
1. Mükellefin vergi ile ilgili servet, sermaye ve hesap
durumunu tesbit etmek;
2. Vergi ile ilgili faaliyet ve hesap neticelerini tesbit etmek;
3. Vergi ile ilgili muameleleri belli etmek;
4. Mükellefin vergi karsışındaki durumunu hesap üzerinden
kontrol etmek ve incelemek;
5. (Değişik : 30/12/1980 - 2365/23 md.) Mükellefin hesap
ve kayıtlarının yardımıyla üçüncü şahısların vergi karşısındaki
durumlarını (emanet mahiyetindeki değerler dahil) kontrol
etmek ve incelemek.
Defter tutacaklar
Madde 172 – Aşağıda yazılı gerçek ve tüzelkişiler bu
kanunun esaslarına göre defter tutmaya mecburdurlar:
1. Ticaret ve sanat erbabı;
2. Ticaret şirketleri;
3. İktisadi kamu müesseseleri;
4. (Değişik : 30/12/1980 - 2365/24 md.) Dernek ve vakıflara
ait iktisadi işletmeler.
5. Serbest meslek erbabı;
6. Çiftçiler.
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İstisnalar
Madde 173 – Defter tutma mecburiyeti aşağıda yazılı
gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanmaz:
1. Gelir vergisinden muaf olan esnaf ve gerçek usulde
vergiye tabi olmayan çiftçiler
2. Gelir Vergisi Kanununa göre kazançları basit usulde tesbit
edilenler
3. Kurumlar vergisinden muaf olan:
a) İktisadi kamu müesseseleri;
b) (Değişik : 30/12/1980 - 2365/25 md.) Dernek ve
vakıflara ait iktisadi işletmeler.
Yukardaki istisna hükümlerinin gelir veya kurumlar
vergilerinden muaf olmakla beraber diğer vergilerden birine
tabi olan ve bu vergileri götürü usulde tesbit edilmiyen
mükelleflerin muaf olmadıkları vergiler için tutacakları
defterlere şümulü yoktur.
...
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(Değişik : 30/12/1980 - 2365/24 md.) iktisadi kamu
müesseseleriyle dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler
defter tutma bakımından tüccarların tabi oldukları hükümlere
tabidirler.
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Muhasebe usulünü seçmekte serbestlik
Madde 175 – Mükellefler bu kısmında yazılı maksat ve
esaslara uymak şartiyle, defterlerini ve muhasebelerini
işlerinin bünyesine uygun olarak diledikleri usulu ve tarzda
tanzim etmekte serbesttirler. (Ek: 28/8/1991-3762/1 md.)
Ancak, Maliye ve Gümrük Bakanlığı; muhasebe standartları,
tek düzen hesap planı ve mali tabloların çıkarılmasına ilişkin
usul ve esasları tespit etmeye, bunları mükellef, şirket ve
işletme türleri itibariyle uygulatmaya ve buna ilişkin diğer usul
ve esasları belirlemeye yetkilidir.
Ticaret Kanununun ticari defterler hakkındaki hükümleri
mahfuzdur.
(Ek : 25/5/1995 - 4108/4 md.) Maliye Bakanlığı, muhasebe
kayıtlarını bilgisayar programları aracılığıyla izleyen mükellefler
ile bu bilgisayar programlarını üreten gerçek ve tüzel kişilerce
uyulması gereken kuralları ve bilgisayar programlarının içermesi
gereken asgari hususlar ile standartları ve uygulamaya ilişkin
usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Vesikalar
BİRİNCİ BÖLÜM
Kayıtların Tevsiki
İspat edici kağıtlar
Madde 227 – Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve
muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.
(Ek : 19/2/1963 - 205/14 md.) Defter tutmak mecburiye-
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tinde olmayan mükellefler vergi matrahlarının tesbiti ile ilgili
giderlerini tesvike mecburdurlar. (Götürü usulde tesbit edilen
giderler hariç.)
(Ek : 3/12/1988 - 3505/3 md.) Bu Kanuna göre kullanılan
veya bu Kanunun Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak, kullanma mecburiyeti getirilen belgelerin, öngörülen zorunlu bilgileri taşımaması halinde bu belgeler vergi
kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılır.
(Ek : 3/12/1988 - 3505/3 md.) Maliye ve Gümrük Bakanlığı,
düzenlenmesi mecburi olan belgelerde bulunması gereken
zorunlu bilgileri belirlemeye ve bu belgelerden uygun gördüklerine, düzenlenme saatinin yazılması mecburiyetini getirmeye yetkilidir.
Vergi Beyannamelerinin İmzalanması ve Yeminli Mali
Müşavir Tasdik Raporları
Mükerrer Madde 227 – (24/6/1994 - 4008/6 md.)
Maliye Bakanlığı
1. Vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanuna 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 itibariyle ayrı ayrı uygulatmaya,
2. Vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve benzeri hükümlerden yararlanılmasını Maliye Bakanlığınca belirlenen şartlara uygun olarak
yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz
edilmesi şartına bağlamaya,
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3. (Ek: 23/7/2010-6009/10 md.) Vergi kanunları
kapsamındaki yeminli mali müşavirlik tasdik işlemlerini
elektronik ortamda gerçekleştirmeye ve tasdike konu işlemleri
mükellef grupları, faaliyet ve tasdik konuları itibarıyla ayrı ayrı
belirlemeye ve uygulatmaya,
Bu uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
Yukarıdaki fıkra hükümlerine göre beyannameyi imzalayan
veya tasdik raporunu düzenleyen meslek mensupları, imzaladıkları beyannamelerde veya düzenledikleri tasdik raporlarında
yer alan bilgilerin defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından dolayı ortaya
çıkan vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, ceza, gecikme
faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen
sorumlu tutulurlar.
2 numaralı bent hükmüne göre yararlanılması yeminli mali
müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibrazı şartına bağlanan konularda, tasdik raporunu zamanında ibraz etmeyen
mükellefler tasdike konu hakdan yararlanamazlar. Ancak, Maliye Bakanlığı tasdik raporlarının ibraz süresini iki aya kadar
uzatmaya yetkilidir.
(Ek : 25/5/1995 - 4108/5 md.) 233 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararname hükümlerine tabi olan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile bunlara ait müesseseler hakkında bu madde hükümleri
uygulanmaz.
Tevsiki zaruri olmıyan kayıtlar
Madde 228 – Aşağıdaki giderler için ispat edici kağıt aranmaz:
1. Örf ve teamüle göre bir vesikaya istinat ettirilmesi mütat
olmıyan müteferrik giderler;
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Elektronik ortamdaki kayıtlar ve eletronik cihazla belge
düzenleme
Mükerrer Madde 242 – (Ek: 28/8/1991 - 3762/3 md.)
1.Maliye ve Gümrük Bakanlığı; mükelleflere, niteliklerini belirlediği elektronik cihazları kullandırmak suretiyle belge düzenlettirmeye ve kullanılacak özel cihazlardan çıkarılan pulları
belgelere ekletmeye yetkilidir. Elektronik cihazlarla düzenlenen belgeler ile özel cihazlardan çıkarılan pulları ihtiva eden
belgeler bu Kanun hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş
belge hükmündedir.
Elektronik cihazların belirlenen niteliklere uygunluğu
6.12.1984 gün ve 3100 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre
kurulan komisyonun görüşü alınarak Maliye ve Gümrük Bakanlığınca onaylanır.
Maliye ve Gümrük Bakanlığı, elektronik cihazlarla veya kullanılacak özel cihazlardan çıkarılan pulları ekletmek suretiyle
belge düzenletme yetkisini; iş grupları, sektörler, bölgeler, yerleşim birimleri, yıllık hasılat tutarları itibariyle veya sabit bir işyerinde faaliyet gösterilip gösterilmediğine göre ayrı ayrı veya
topluca kullanabilir.
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2. Vesikasının teminine imkân olmıyan giderler;
3. Vergi kanunlarına göre götürü olarak tesbit edilen giderler.
1 ve 2 numaralı fıkralarda yazılı giderlerin gerçek miktarları
üzerinden kayıtlara geçirilmesi ve miktarlarının işin genişliğine ve mahiyetine uygun bulunması şarttır.
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Mükellefler, 3100 sayılı Kanuna göre nitelikleri belirlenen
ödeme kaydedici cihazlar ile birinci fıkrada belirtilen cihazları
piyasadan temin edebilecekleri gibi, Maliye ve Gümrük Bakanlığından da temin edebilirler. Maliye ve Gümrük Bakanlığı
bu cihazları temin etmeye, zimmet karşılığı vermeye bu konularla ilgili bütçe işlemlerini yapmaya ve diğer usul ve esasları
belirlemeye yetkilidir.
Bakanlıkça zimmet karşılığı verilen cihazların bozulması,
çalınması gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelmesi halinde
cihaz bedelinin 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre mükelleften tahsili yoluna gidilir.
2. (Ek: 28/12/2001-4731/4 md.) Elektronik defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak bu Kanuna göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan
elektronik kayıtlar bütünüdür.
(Ek: 28/12/2001-4731/4 md.) Elektronik belge, şekil hükümlerinden bağımsız olarak bu Kanuna göre düzenlenmesi
zorunlu olan belgelerde yer alan bilgileri içeren elektronik kayıtlar bütünüdür.
(Ek: 28/12/2001-4731/4 md.) Elektronik kayıt, elektronik
ortamda tutulan ve elektronik defter ve belgeleri oluşturan,
elektronik yöntemlerle erişimi ve işlenmesi mümkün olan en
küçük bilgi ögesini ifade eder.
(Ek: 28/12/2001-4731/4 md.) Bu Kanunda ve diğer vergi
kanunlarında defter, kayıt ve belgelere ilişkin olarak yer alan
hükümler elektronik defter, kayıt ve belgeler için de geçerlidir.
Maliye Bakanlığı, elektronik defter, belge ve kayıtlar için diğer
defter, belge ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslardan farklı usul
ve esaslar belirlemeye yetkilidir.
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(Ek: 28/12/2001-4731/4 md.; Değişik: 4/6/20085766/17 md.) Maliye Bakanlığı; elektronik defter, belge ve
kayıtların oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafaza
ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda
tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve
esasları belirlemeye, elektronik ortamda tutulmasına ve
düzenlenmesine izin verilen defter ve belgelerde yer alması
gereken bilgileri internet de dahil olmak üzere her türlü
elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında Maliye Bakanlığına
veya Maliye Bakanlığının gözetim ve denetimine tabi olup,
kuruluşu, faaliyetleri, çalışma ve denetim esasları Bakanlar
Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecek olan özel
hukuk tüzel kişiliğini haiz bir şirkete aktarma zorunluluğu
getirmeye, bilgi aktarımında uyulacak format ve standartlar
ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu Kanun
kapsamına giren işlemlerde elektronik imza kullanım usul ve
esaslarını düzenlemeye ve denetlemeye yetkilidir. Bu Kanunun
vergi mahremiyetine ilişkin hükümleri, bu kapsamda kurulan
şirketin ortak, yönetici ve çalışanları hakkında da uygulanır.
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DÖRDÜNCÜ KISIM
Ekim ve Sayım Beyanı

VERGİ DENETİMİ MEVZUATI

Tahkik ve ihbar ödevi
Madde 245 – (Değişik birinci fıkra : 19/2/1963 - 205/17
md.) Muhtar ve ihtiyar heyetleri 243 üncü madde hükümlerine
göre yapılan beyanların doğruluğunu tahkik ederler.
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Muhtar ve ihtiyar heyetleri, hiç beyanda bulunmamış olanları
beyanda bulunmağa, yanlış veya hakikate aykırı beyanda
bulunmuş olanları beyanlarını düzeltmeğe davet ederler.
Buna rağmen beyanda bulunmayanların veya beyanlarını
düzeltmiyenleri verilen sürenin sonundan başlıyarak 15 gün
içinde, mütalaaları ile birlikte ve yazılı olarak vergi dairesine
bildirirler. Bu ihbar üzerine vergi dairesince yapılacak tahkikat
neticesine göre işlem yapılır.
Ücret ve sorumluluk
Madde 246 – Muhtar ve ihtiyar heyetleri üyelerine Maliye
Bakanlığınca takdir ve tayin edilecek miktarda ücret verilir.
Görevlerini kısmen veya tamamen yerine getirmeyen muhtar
ve ihtiyar heyetleri ücrete müstahak olmazlar.
(Değişik ikinci fıkra: 23/1/2008-5728/274 md.) Görevini
ihmal veya suiistimal eden muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri
Türk Ceza Kanununun görevi kötüye kullanma suçuna ilişkin
hükümlerine göre cezalandırılır.
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ALTINCI KISIM
Muhafaza ve İbraz Ödevleri

Defter tutma mecburiyetinde olmıyanların muhafaza
ödevi
Madde 254 – Bu kanuna göre defter tutmak mecburiyetinde
olmıyanlar, 232, 234 ve 235 inci maddeler mucibince almaya
mecbur oldukları fatura ve gider pusulası ve müstahsil
makbuzlarını tarih sırası ile tanzim tarihlerini takip eden
takvim yılından başlıyarak beş yıl süre ile muhafaza etmeye
mecburdurlar.
Karnelerin muhafazası
Madde 255 – (Değişik : 23/6/1982 - 2686/32 md.)
Mükellefler bu Kanuna göre aldıkları vergi karnelerini, işin
devam ettiği, Gelir Vergisi Kanununa göre indirimlerle ilgili
olanlar bu indirimlerden faydalandıkları sürece muhafaza
ederler.
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Defter ve vesikaları muhafaza
Madde 253 – Bu Kanuna göre defter tutmak mecburiyetinde
olanlar, tuttukları defterlerle üçüncü kısımda yazılı vesikaları,
ilgili bulundukları yılı takibeden takvim yılından başlıyarak
beş yıl süre ile muhafaza etmeye mecburdurlar.
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Defter ve belgelerle diğer kayıtların ibraz mecburiyeti
Madde 256 – (Değişik : 22/7/1998 - 4369/4 md.)
Geçen maddelerde yazılı gerçek ve tüzel kişiler ile mükerrer
257 nci madde ile getirilen zorunluluklara tabi olanlar,
muhafaza etmek zorunda oldukları her türlü defter, belge ve
karneler ile vermek zorunda bulundukları bilgilere ilişkin mikro
fiş, mikro film, manyetik teyp, disket ve benzeri ortamlardaki
kayıtlarını ve bu kayıtlara erişim veya kayıtları okunabilir hale
getirmek için gerekli tüm bilgi ve şifreleri muhafaza süresi
içerisinde yetkili makam ve memurların talebi üzerine ibraz
ve inceleme için arz etmek zorundadırlar. Bu zorunluluk
Maliye Bakanlığınca belirlenecek usule uygun olarak, tasdike
konu hesap ve işlemlerin doğrulanması için gerekli kayıt ve
belgelerle sınırlı olmak üzere, bu hesap ve işlemlere doğrudan
ya da silsile yoluyla taraf olanlara, defter ve belglerinin tetkiki
amacıyla yeminli mali müşavirler tarafından yapılan talepler
için de geçerlidir.
Diğer ödevler
Madde 257 – (Değişik birinci fıkra : 30/12/1980 - 2365/44
md.) Vergi inceleme ve kontrolları ile gayrimenkullerin rayiç
bedelinin tespiti sırasında, mükellefler aşağıda yazılı ödevleri
yerine getirmeye mecburdurlar.
1. İncelemeye yetkili memura müessesenin durumuna göre,
çalışma yeri göstermek ve resmi çalışma saatlerinde memurun
müessesede çalışmasını sağlamak;
2. İnceleme ile ilgili her türlü izahatı vermek (Bu mecburiyet
hem iş sahibine, hem de işletmede çalışan memurlara
şamildir):
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3. İncelemeye yetkili memurun, lüzumunda iş yerinin her
tarafını gezip görmesini sağlamak;
4. (Değişik : 23/6/1982 - 2686/33 md.) Bina ve arazinin
rayiç bedelinin tespitinde değeri tespit edilecek bina ve araziyi
Emlak Vergisi Kanununun 31 nci maddesine göre Maliye
Bakanlığınca yetkili kılınan memurlara gösterip gezdirmek,
bu gibi gayrimenkullerin genel ahvaline, kullanılış tarzına ve
kirada ise kiranın miktarına müteallik her türlü bilgileri vermek
(Bu fıkrada yazılı mecburiyetler kiracılara da şamildir);
5. (Ek : 30/12/1980 - 2365/44 md.) İşletmede 134 ncü
madde gereğince envanter yapılması halinde araç, gereç ve
personeliyle bu işlemlerin intacına gerekli yardım ve kolaylığı
göstermek.
Yetki
Mükerrer Madde 257 – (Ek : 30/12/1980 - 2365/45 md.)
(Değişik birinci fıkra : 22/7/1998 - 4369/5 md.) Maliye
Bakanlığı;
1. Mükellef ve meslek grupları itibariyle muhasebe usul
ve esaslarını tespit etmeye,bu Kanuna göre tutulmakta
olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasını veya
düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet,
şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda
değişiklik yapmaya; bedeli karşılığında basıp dağıtmaya veya
üçüncü kişilere bastırıp dağıtmaya veya dağıttırmaya, bunların
kayıtlarını tutturmaya, bu defter ve belgelere tasdik, muhafaza
ve ibraz zorunluluğu getirmeye veya kaldırmaya,bu Kanuna
göre tutulacak defter ve düzenlenecek belgelerin tutulması ve
düzenlenmesi zorunluluğunu kaldırmaya,
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2. Mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini
banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince
düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu
getirmeye ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya
ilişkin usul ve esaslarını belirlemeye,
3. Tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve
belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt
araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması
hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu
şekilde tutulacak defter ve kayıtların kopyalarının Maliye
Bakanlığında veya Muhafaza etmekle görevlendireceği
kurumlarda saklanması zorunluluğu getirmeye, bu konuda
uygulama usul ve esaslarını belirlemeye,
4. (Değişik: 16/7/2004-5228/8 md.) Bu Kanunun 149 uncu
maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan
istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre,
elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle
internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim
araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki
verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi
hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye,
beyanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında uyulacak
format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları
tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname, bildirim veya
bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla
ayrı ayrı uygulatmaya, (Ek ibare: 3/7/2005 - 5398/23 md.)
kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli
olarak verilen beyannameler üzerine düzenlenen tahakkuk

İSMMMO MEVZUAT SERİSİ 12

fişi ve/veya ihbarnameleri mükellefe, vergi sorumlusuna veya
bunların elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi
verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda tebliğ
etmeye ve buna ilişkin usûl ve esasları belirlemeye
5. Vergi kanunlarının uygulanmasıyla ilgili olarak levha
kullandırma ve asma zorunluluğu getirmeye ve kaldırmaya,
6. (Ek: 3/7/2005 – 5398/23 md.; Değişik: 6/2/2014 –
6518/8 md. ) Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla niteliklerini
belirleyip onayladığı elektrikli, elektronik, manyetik ve benzeri
cihazlar ve sistemleri kullandırmaya, bu cihaz ve sistemler
vasıtasıyla bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga,
sembol gibi özel etiket ve işaretlerin kullanılmasına ilişkin
zorunluluk getirmeye, mükelleflere bandrol, pul, barkod,
hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretlerin
verilmesinde, mükelleflerin Maliye Bakanlığına bağlı vergi
dairelerine vadesi geçmiş borcu bulunmadığına ilişkin belge
arama zorunluluğu getirmeye, bu zorunluluk kapsamına
girecek amme alacaklarını tür ve tutar itibarıyla tespit etmeye
ve hangi hâllerde bu zorunluluğun aranılmayacağına,
bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol
gibi özel etiket ve işaretlerin basımı, dağıtımı ile sistemin
kurulması ve işletilmesi hizmetlerinin, 10/12/2003 tarihli ve
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi
olmaksızın, süresi 5 yılı geçmemek üzere ve 4/1/2002 tarihli
ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (5 inci maddesinin beşinci
fıkrası hariç) hükümleri çerçevesinde; yetkilendirilecek
gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilmesine,
bu hizmetlerde ve yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kişilerde
bulunması gereken özellikleri, yetkilendirilecek gerçek veya

İSMMMO MEVZUAT SERİSİ 12

VERGİ DENETİMİ MEVZUATI

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

95

VERGİ DENETİMİ MEVZUATI

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

96

tüzel kişilerin faaliyetlerinin yönlendirilmesi, izlenmesi,
denetlenmesi, yetkilendirmenin sonlandırılması ve bunların
uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, Yetkilidir.
(Değişik : 21/1/1983 - 2791/5 md.) Bu Kanuna göre
düzenlenecek belgelerle bunlara ek olarak düzenlenecek
belgelerin, üçüncü şahıslara basım ve dağıtım işlerinin
yaptırılması ile ilgili şekil, şart, usul ve esaslar ve bunlara
uyulmaması halinde uygulanacak cezai şartlar Maliye
Bakanlığınca hazırlanacak ve Resmi Gazete’de yayınlanacak
yönetmelikle belirlenir.
(Ek : 24/6/1994 - 4008/7 md.) Maliye Bakanlığı, birinci
fıkrada yazılı belge tasdik işlemini; noterlere, kanunla
kurulmuş mesleki kuruluşlara veya uygun göreceği diğer
mercilere yaptırmaya, ticari kazançları (basit usulde) tespit
edilen gelir vergisi mükelleflerine özel bir defter tutturmaya
ve bu konulara ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye
yetkilidir.
(Ek fıkra: 16/7/2004-5228/8 md.) Birinci fıkranın (4)
numaralı bendi uyarınca Maliye Bakanlığının beyanname
ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler
aracı kılınarak gönderilmesi hususunda izin vermesi veya
zorunluluk getirmesi halinde, (mükellef veya vergi sorumlusu
ile gönderme işini yapacak kişiler arasında özel sözleşme
düzenlenmek kaydıyla) elektronik ortamda gönderilen
beyanname ve bildirimler, mükellef veya vergi sorumlusu
tarafından verilmiş addolunur.
(Ek fıkra: 3/7/2005 – 5398/23 md.) Kanuni süresi
geçtikten sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak
verilen beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi
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Vergi ziyaı cezası
Madde 344 – (Değişik : 22/7/1998 - 4369/11 md.)
(Değişik, birleştirilen birinci ve ikinci fıkra: 23/1/20085728/275 md.) 341 inci maddede yazılı hallerde vergi ziyaına
sebebiyet verildiği takdirde, mükellef veya sorumlu hakkında
ziyaa uğratılan verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir.
Vergi ziyaına 359’uncu maddede yazılı fiillerle sebebiyet
verilmesi halinde bu ceza üç kat, bu fiillere iştirak edenlere ise
bir kat olarak uygulanır.
Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir
komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç
olmak üzere, kanuni süresi geçtikten sonra verilen vergi
beyannameleri için bu madde uyarınca kesilecek ceza yüzde
elli oranında uygulanır.
...
Usulsüzlüğün tarifi
Madde 351 – Usulsüzlük vergi kanunlarının şekle ve usule
mütaallik hükümlerine riayet edilmemesidir.
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üzerine elektronik ortamda düzenlenen tahakkuk fişi ve/
veya ihbarnameler mükellef, vergi sorumlusu veya bunların
elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verdiği
gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilir. Bu ileti
tahakkuk fişi ve/veya ihbarnamenin muhatabına tebliği
yerine geçer.
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Usulsüzlük dereceleri ve cezaları
Madde 352 – (Değişik : 30/12/1980 - 2365/76 md.)
Usulsüzlükler, aşağıda yazılı derecelere ve bu kanuna
bağlı cetvele göre cezalandırılır. Usulsüzlük fiili re’sen takdiri
gerektirirse, bağlı cetvelde yazılı cezalar iki kat olarak kesilir.
I inci derece usulsüzlükler
1. (Değişik : 4/12/1985 - 3239/25 md.) Vergi ve harç
beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması;
2. Bu kanuna göre tutulması mecburi olan defterlerden
herhangi birinin tutulmamış olması;
3. Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili vesikaların doğru bir
vergi incelemesi yapılmasına imkan vermeyecek derecede
noksan, usulsüz veya karışık olması;
4. (Mülga : 22/7/1998 - 4369/82 md.)
5. Çiftçiler tarafından 245 inci madde hükmüne göre muhtar
ve ihtiyar heyetlerince yapılan davete müddetinde icabet
edilmemesi;
6. Bu Kanunun kayıt nizamına ait hükümlerine (Madde 215
- 219) uyulmamış olması (Her incelemede inceleme tarihine
kadar aynı takvim yılı için tespit edilen usulsüzlükler tek fiil
sayılır);
Kaçakçılık Suçları ve Cezaları
Madde 359 – (Değişik :23/1/2008-5728/276 md.)
a) Vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve
saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan;
1) Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar,
gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan
kişiler adına hesap açanlar veya defterlere kaydı gereken
hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu
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doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge
veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler,
2) Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler
veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya
bu belgeleri kullananlar,
Hakkında on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezasına
hükmolunur. Varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle
sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine
yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, bu fıkra
hükmünün uygulanmasında gizleme olarak kabul edilir. Gerçek
bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya
durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde
yansıtan belge ise, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgedir.
b) Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen
ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan defter, kayıt ve
belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek
yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar
veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen
sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, üç
yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gerçek
bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi
düzenlenen belge, sahte belgedir.
c) Bu Kanun hükümlerine göre ancak Maliye Bakanlığı ile
anlaşması bulunan kişilerin basabileceği belgeleri, Bakanlık ile
anlaşması olmadığı halde basanlar veya bilerek kullananlar iki
yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
371 inci maddedeki pişmanlık şartlarına uygun olarak
durumu ilgili makamlara bildirenler hakkında bu madde
hükmü uygulanmaz.
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Kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında bu maddede yazılı
cezaların uygulanması 344 üncü maddede yazılı vergi ziyaı
cezasının ayrıca uygulanmasına engel teşkil etmez.
...
Vergi mahremiyetinin ihlali
Madde 362 – (Değişik : 23/1/2008-5728/278 md.)
Bu Kanunda yazılı vergi mahremiyetine uymaya mecbur
olan kimselerden bu mahremiyeti ihlal edenler, Türk Ceza Kanununun 239 uncu maddesi hükümlerine göre cezalandırılır.

100

Mükelleflerin özel işlerini yapan memurlar
Madde 363 – (Değişik : 23/1/2008-5728/279 md.)
Bu Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrası gereğince mükelleflerin vergi kanunlarının uygulanması ile ilgili hesap, yazı ve
sair özel işlerini yapmaları yasak edilen memurlardan bu yasağa aykırı harekette bulunanlar Türk Ceza Kanununun 257
nci maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre cezalandırılır. Bu
hareketlerle vergi ziyaına neden olunması halinde, kişiye ayrıca bu Kanunun 344 üncü maddesine göre vergi ziyaı cezası
kesilir.
Cezayı gerektiren olayın tesbiti
Madde 364 – Vergi cezalarını gerektiren olaylar vergi dairelerince veya yoklamaya ve vergi incelemesine yetkili olanlar
tarafından tesbit olunur. Yoklama ve vergi incelemesi sırasında raslanan, vergi cezasını gerektirici olayların, raporlarda gösterilmesi, delillerin kaybolması ihtimalinin bulunduğu hallerde bunların tutanakla tesbit edilmesi mecburidir.
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Ceza ihbarnamesi
Madde 366 – Kesilen vergi cezaları ilgililere (Ceza ihbarnamesi) ile tebliğ olunur.
Ceza ihbarnamesinde aşağıdaki bilgiler bulunur:
1. İhbarnamenin sıra numarası;
2. Tanzim tarihi;
3. İlgililerin soyadı, adı ve unvanı;
4. Varsa mükellef numarası; (Mükellef hesap numarası)
5. İlgilinin açık adresi;
6. Olayın izahı; (Kanunun madde ve fıkra numaraları gösterilmek ve mevcut deliller bildirilmek suretiyle)
7. Olayın ilgili bulunduğu vergilendirme veya hesap dönemi;
8. Varsa cezanın ilgili bulunduğu vergiye ait ihbarnamenin
tarih ve numarası;
9. Varsa tekerrür ve içtima durumu;
10. Vergi cezasının hesabı ve miktarı;
11. (Değişik : 23/6/1982 - 2686/39 md.) Vergi mahkemesinde dava açma süresi.
Cezayı gerektiren olayın tesbitine dair tutanak sureti ile inceleme raporunun birer örneği ihbarnameye bağlanır.
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Ceza kesme yetkisi
Madde 365 – Vergi cezaları olayların ilgili bulunduğu vergi
bakımından mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi tarafından
kesilir.
Damga Resmine ve pul ile alınan diğer vergilere mütaallik
olaylarda vergi cezasını kesecek vergi dairelerini Maliye Bakanlığı belli eder.
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Bazı kaçakçılık suçlarının cezalandırılmasında usül
Madde 367 – (Değişik : 23/1/2008-5728/280 md.)
(Değişik birinci fıkra: 23/7/2010-6009/13 md.) Yaptıkları
inceleme sırasında 359 uncu maddede yazılı suçların işlendiğini
tespit eden Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları
tarafından ilgili rapor değerlendirme komisyonunun
mütalaasıyla doğrudan doğruya ve vergi incelemesine yetkili
olan diğer memurlar tarafından ilgili rapor değerlendirme
komisyonunun mütalaasıyla vergi dairesi başkanlığı veya
defterdarlık tarafından keyfiyetin Cumhuriyet başsavcılığına
bildirilmesi mecburidir.
359 uncu maddede yazılı suçların işlendiğine sair suretlerle
ıttıla hasıl eden Cumhuriyet başsavcılığı hemen ilgili vergi
dairesini haberdar ederek inceleme yapılmasını talep eder.
Kamu davasının açılması, inceleme neticesinin Cumhuriyet
başsavcılığına bildirilmesine talik olunur.
359 uncu maddede yazılı suçlardan dolayı cezaya
hükmedilmesi, vergi ziyaı cezası veya usulsüzlük cezalarının
ayrıca uygulanmasına engel teşkil etmez.
Ceza mahkemesi kararları, bu Kanunun dördüncü kitabının
ikinci kısmında yazılı vergi cezalarını uygulayacak makam ve
mercilerin işlem ve kararlarına etkili olmadığı gibi, bu makam
ve mercilerce verilecek kararlar da ceza hâkimini bağlamaz.
...
Yanılma ve görüş değişikliği
Madde 369 – (Değişik: 23/7/2010-6009/14 md.)
Yetkili makamların mükellefin kendisine yazı ile yanlış izahat
vermiş olmaları veya bir hükmün uygulanma tarzına ilişkin bir
içtihadın değişmiş olması halinde vergi cezası kesilmez ve
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gecikme faizi hesaplanmaz.
Bir hükmün uygulanma tarzı hususunda yetkili makamların
genel tebliğ veya sirkülerde değişiklik yapmak suretiyle
görüş ve kanaatini değiştirmesi halinde, oluşan yeni görüş ve
kanaate ilişkin genel tebliğ veya sirküler yayımlandığı tarihten
itibaren geçerli olup, geriye dönük olarak uygulanamaz. Şu
kadar ki, bu hüküm yargı mercileri tarafından iptal edilen
genel tebliğ ve sirküler hakkında uygulanmaz.
...
Pişmanlık ve ıslah
Madde 371 – (Değişik: 23/1/2008-5728/281 md.)
Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren
fiilleri işleyen mükelleflerle bunların işlenişine iştirak eden
diğer kişilerin kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara
kendiliğinden dilekçe ile haber vermesi hâlinde, haklarında
aşağıda yazılı kayıt ve şartlarla vergi ziyaı cezası kesilmez.
1. Mükellefin keyfiyeti haber verdiği tarihten önce bir
muhbir tarafından her hangi resmi bir makama dilekçe ile veya
şifahi beyanı tutanakla tevsik edilmek suretiyle haber verilen
husus hakkında ihbarda bulunulmamış olması (Dilekçe veya
tutanağın resmi kayıtlara geçirilmiş olması şarttır.).
2. Haber verme dilekçesinin yetkili memurlar tarafından
mükellef nezdinde her hangi bir vergi incelemesine başlandığı
veya olayın takdir komisyonuna intikal ettirildiği günden evvel
(Kaçakçılık suçu teşkil eden fiillerin işlendiğinin tespitinden
önce) verilmiş ve resmi kayıtlara geçirilmiş olması.
3. Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin mükellefin
haber verme dilekçesinin verildiği tarihten başlayarak onbeş
gün içinde tevdi olunması.
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4. Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının mükellefin
keyfiyeti haber verme tarihinden başlayarak onbeş gün içinde
tamamlanması veya düzeltilmesi.
5. Mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan
vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı
Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak
gecikme zammı oranında bir zamla birlikte haber verme
tarihinden başlayarak onbeş gün içinde ödenmesi.
Bu madde hükümleri, emlak vergisi ile ilgili olarak
uygulanmaz.
Ölüm
Madde 372 – Ölüm halinde vergi cezası düşer.
Mücbir sebepler
Madde 373 – Bu kanunda yazılı mücbir sebeplerden her
hangi birinin vukua geldiği malüm ise veya tevsik ve ispat olunursa vergi cezası kesilmez.
Ceza kesmede zamanaşımı
Madde 374 – Aşağıda yazılı süreler geçtikten sonra vergi
cezası kesilmez:
1. (Değişik : 23/6/1982 - 2686/42 md.) vergi ziyaı cezasında cezanın bağlı olduğu vergi alacağının doğduğu takvim
yılını takip eden yılın birinci gününden; 353 ve mükerrer 355
inci maddeler uyarınca kesilecek usulsüzlük cezalarında, usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın birinci gününden başlayarak beş yıl (114 üncü maddenin ikinci fıkrası hükmü ceza
zamanaşımı için de geçerlidir.);
2. Usulsüzlükte, usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın
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Vergi cezalarında yapılan hatalar
Madde 375 – Vergi cezalarında yapılan hatalar, bu kanunda
vergi hataları için belli edilen usul ve şartlara göre düzeltilir.
Vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında
indirme
Madde 376 – (Değişik : 22/7/1998 - 4369/17 md.)
İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkını ve aşağıda gösterilen indirimlerden artakalan vergi ziyaı,
usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarını mükellef veya vergi
sorumlusu ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün
içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183
sayılı Kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin
bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse:
1. Vergi ziyaı cezasında birinci defada yarısı, müteakiben kesilenlerde üçte biri,
2. Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezasının üçte biri;
İndirilir.
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birinci gününden başlıyarak iki yıl;
(Değişik : 22/7/1998 - 4369/81 md.) Ancak 336 ncı madde
hükmüne göre vergi ziyaı cezası ile usulsüzlüğün birleşmesi
halinde kesilecek ceza, vergi ziyaı cezası için belli edilen zamanaşımı süresi içinde kesilir.
Bu süreler içinde ceza ihbarnamesi tebliğ edilmekle zamanaşımı kesilmiş olur.
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Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi
ve vergi cezasını yukarıda yazılı süre içinde ödemez veya dava
konusu yaparsa bu madde hükmünden faydalandırılmaz.
Yukarıdaki hükümler vergi aslına tabi olmaksızın kesilen
usulsüzlük cezaları hakkında da uygulanır.
...
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Tarhiyat öncesi uzlaşma
Ek Madde 11 – (Ek : 4/12/1985 - 3239/33 md.)
(Değişik birinci fıkra : 11/8/1999 - 4444/7 md.) Maliye
Bakanlığı, vergi incelemesine dayanılarak tarh edilecek
vergilerle kesilecek cezalarda (359 uncu maddede yazılı
fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilecek
vergi ve kesilecek ceza ile bu fiillere iştirak edenlere kesilecek
ceza hariç) tarhiyat öncesi uzlaşma yapılmasına izin verebilir.
Tarhiyattan önce uzlaşmaya varılması halinde tutanakla
tespit edilen bu husus hakkında dava açılamaz ve hiçbir
mercie şikayette bulunulamaz. (Ek : 3/12/1988 - 3505/10
md.) Uzlaşılan vergi miktarı üzerinden, bu Kanunun 112 nci
maddesine göre gecikme faizi hesaplanır. Tarhiyat öncesi
uzlaşmanın temini edilememiş veya uzlaşma müzakeresinde
uzlaşmaya varılamamış olması halinde mükellefler veya ceza
muhatabı olanlar verginin tarhından ve cezanın kesilmesinden
sonra uzlaşma talep edemezler.
Tarhiyat öncesi uzlaşmaya ilişkin esas ve usuller Yönetmelikte
belirtilir.
...
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Vergi mahkemesinde dava açmaya yetkili olanlar
Madde 377 – (Değişik : 23/6/1982 - 2686/50 md.)
Mükellefler ve kendilerine vergi cezası kesilenler, tarh edilen
vergilere ve kesilen cezalara karşı vergi mahkemesinde dava
açabilirler.
Vergi dairesi tadilat ve takdir komisyonlarınca tahmin ve takdir olunan matrahlara karşı vergi mahkemesinde dava açabilir.
Belediyelerde dava açma yetkisini belediye adına varidat
müdürü, olmayan yerlerde hesap işleri müdürü veya o görevi
yapan kullanır.
(Değişik dördüncü fıkra: 28/3/2007-5615/20 md.) Vergi
dairesi başkanlıkları ile vergi daireleri, Maliye Bakanlığı Gelir
İdaresi Başkanlığınca belirlenen tutarları aşan davalarda Gelir
İdaresi Başkanlığının (İl özel idareleri ile belediyeler, valilerin)
muvafakatını almadan vergi mahkemesi kararları aleyhine
temyiz yoluna gidemezler.
(Ek : 4/12/1985 - 3239/34 md.; Değişik beşinci fıkra:
28/3/2007-5615/20 md.) Gelir İdaresi Başkanlığı, tespit edeceği hadlerle sınırlı olmak şartıyla, muvafakat verme yetkisini
vergi dairesi müdürlüklerinin taraf bulunduğu davalar için vergi dairesi başkanlıklarına ve/veya defterdarlıklara devredebilir.
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Dava konusu
Madde 378 – (Değişik : 23/6/1982 - 2686/51 md.)
Vergi mahkemesinde dava açabilmek için verginin tarh edilmesi, cezanın kesilmesi, tadilat ve takdir komisyonları kararlarının tebliğ edilmiş olması; tevkif yoluyla alınan vergilerde
istihkak sahiplerine ödemenin yapılmış ve ödemeyi yapan tarafından verginin kesilmiş olması lazımdır.
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Mükellefler beyan ettikleri matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere karşı dava açamazlar. Bu Kanunun
vergi hatalarına ait hükümleri mahfuzdur.
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Mükerrer Madde 378 – (Ek : 21/1/1983 - 2791/13 md.)
Danıştay ve Vergi Mahkemelerinde yapılacak duruşmalarda,
iddia ve savunmanın gerekli kıldığı hallerde, mahkeme vergi
davasına konu olan tarhiyatın dayanağı incelemeyi yapmış
bulunan inceleme elemanları ile, mükellefin duruşmada hazır
bulundurduğu mali müşaviri veya muhasebecisini de dinler.
...
Mükelleflerin izahat talebi
Madde 413 – (Değişik: 23/7/2010-6009/15 md.)
Mükellefler, Gelir İdaresi Başkanlığından veya bu hususta
yetkili kıldığı makamlardan, vergi durumları ve vergi
uygulaması bakımından müphem ve tereddüdü mucip
gördükleri hususlar hakkında yazı ile izahat isteyebilir.
Gelir İdaresi Başkanlığı, kendisinden istenecek izahatı
özelge ile cevaplandırabileceği gibi, aynı durumda olan tüm
mükellefler bakımından uygulamaya yön vermek ve açıklık
getirmek üzere sirküler de yayımlayabilir.
Sirküler ve özelgeler, Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde,
Gelir İdaresi Başkanı veya tevkil edeceği bir başkan
yardımcısının başkanlığında en az üç daire başkanından
müteşekkil bir komisyon marifetiyle oluşturulur.
Söz konusu komisyonda oluşturulmuş sirküler veya
özelgeler ile konu, kapsam ve ilgili olduğu mevzuat
bakımından tamamen aynı mahiyeti taşıyan bir hususta
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izahat talebinde bulunulması halinde, komisyon tarafından
oluşturulan sirküler veya özelgelere uygun olmak şartıyla
Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatı tarafından da özelgeler
verilebilir.
Sirküler ve vergi mahremiyetine ilişkin hükümler gözönünde
bulundurulmak şartıyla özelgeler, Gelir İdaresi Başkanlığınca
internet ortamında yayımlanır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye
Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir.
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CEZA MUHAKEMESİ KANUNU2
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DÖRDÜNCÜ KISIM
Koruma Tedbirleri
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Arama ve Elkoyma
Şüpheli veya sanıkla ilgili arama
Madde 116 – (1) Yakalanabileceği veya suç delillerinin elde
edilebileceği hususunda makul şüphe varsa; şüphelinin veya
sanığın üstü, eşyası, konutu, işyeri veya ona ait diğer yerler
aranabilir.
Diğer kişilerle ilgili arama
Madde 117 – (1) Şüphelinin veya sanığın yakalanabilmesi
veya suç delillerinin elde edilebilmesi amacıyla, diğer bir
kişinin de üstü, eşyası, konutu, işyeri veya ona ait diğer yerler
aranabilir.
(2) Bu hâllerde aramanın yapılması, aranılan kişinin veya
suçun delillerinin belirtilen yerlerde bulunduğunun kabul
edilebilmesine olanak sağlayan olayların varlığına bağlıdır.
(3) Bu sınırlama, şüphelinin veya sanığın bulunduğu yerler
ile, izlendiği sırada girdiği yerler hakkında geçerli değildir.
Gece yapılacak arama
Madde 118 – (1) Konutta, işyerinde veya diğer kapalı
yerlerde gece vaktinde arama yapılamaz.
2 04.12.2004 Tarih ve 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun Yayımlandığı
Resmî Gazete Tarih ve Sayısı: 17.12.2004 – 25673.
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Arama kararı
Madde 119 – (1) (Değişik : 25/5/2005 – 5353/15 md.) Hâkim
kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde
Cumhuriyet savcısının, Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı
hallerde ise kolluk amirinin yazılı emri ile kolluk görevlileri arama
yapabilirler. Ancak, konutta, işyerinde ve kamuya açık olmayan
kapalı alanlarda arama, hâkim kararı veya gecikmesinde
sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı emri ile
yapılabilir. Kolluk amirinin yazılı emri ile yapılan arama sonuçları
Cumhuriyet Başsavcılığına derhal bildirilir.
(2) Arama karar veya emrinde;
a) Aramanın nedenini oluşturan fiil,
b) Aranılacak kişi, aramanın yapılacağı konut veya diğer
yerin adresi ya da eşya,
c) Karar veya emrin geçerli olacağı zaman süresi,
Açıkça gösterilir.
(3) Arama tutanağına işlemi yapanların açık kimlikleri yazılır.
(Mülga ikinci cümle: 25/5/2005 – 5353/15 md.)
(4) Cumhuriyet savcısı hazır olmaksızın konut, işyeri veya
diğer kapalı yerlerde arama yapabilmek için o yer ihtiyar
heyetinden veya komşulardan iki kişi bulundurulur.
(5) Askerî mahallerde yapılacak arama, Cumhuriyet
savcısının istem ve katılımıyla askerî makamlar tarafından
yerine getirilir.
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(2) Suçüstü veya gecikmesinde sakınca bulunan hâller
ile yakalanmış veya gözaltına alınmış olup da firar eden kişi
veya tutuklu veya hükümlünün tekrar yakalanması amacıyla
yapılan aramalarda, birinci fıkra hükmü uygulanmaz.
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Aramada hazır bulunabilecekler
Madde 120 – (1) Aranacak yerlerin sahibi veya eşyanın
zilyedi aramada hazır bulunabilir; kendisi bulunmazsa
temsilcisi veya ayırt etme gücüne sahip hısımlarından biri
veya kendisiyle birlikte oturmakta olan bir kişi veya komşusu
hazır bulundurulur.
(2) 117 nci maddenin birinci fıkrasında gösterilen hâllerde
zilyet ve bulunmazsa yerine çağrılacak kişiye, aramaya
başlamadan önce aramanın amacı hakkında bilgi verilir.
(3) Kişinin avukatının aramada hazır bulunmasına engel
olunamaz.
Arama sonunda verilecek belge
Madde 121 – (1) Aramanın sonunda hakkında arama işlemi
uygulanan kimseye istemi üzerine aramanın 116 ve 117 nci
maddelere göre yapıldığını ve 116 ncı maddede gösterilen
durumda soruşturma veya kovuşturma konusu fiilin niteliğini
belirten bir belge ve istemi üzerine elkonulan veya koruma
altına alınan eşyanın listesini içeren bir defter ve eğer şüpheyi
haklı kılan bir şey elde edilmemiş ise bunu belirten bir belge
verilir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen belgelerde, hakkında arama
işlemi uygulanan kimsenin, elkonulan eşyanın mülkiyetine
ilişkin görüş ve iddialarına da yer verilir.
(3) Koruma altına alınan veya elkonulan eşyanın tam bir
defteri yapılır ve bu eşya resmî mühürle mühürlenir veya bir
işaret konulur.
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Belge veya kâğıtları inceleme yetkisi
Madde 122 – (1) Hakkında arama işlemi uygulanan
kimsenin belge veya kâğıtlarını inceleme yetkisi, Cumhuriyet
savcısı ve hâkime aittir.
(2) Belge ve kâğıtların zilyedi veya temsilcisi mührünü de
koyabilir veya imzasını atabilir. İleride mührün kaldırılmasına ve
kâğıtların incelenmesine karar verildiğinde işlemin yapılmasında
hazır bulunmak üzere, zilyedi veya temsilcisi ya da müdafii veya
vekili çağrılır; çağrıya uyulmadığında gerekli işlem yapılır.
(3) İnceleme sonucu soruşturma veya kovuşturma konusu
suça ilişkin olmadığı anlaşılan belge veya kâğıtlar ilgilisine
geri verilir.
Eşya veya kazancın muhafaza altına alınması ve bunlara
elkonulması
Madde 123 – (1) İspat aracı olarak yararlı görülen ya da eşya
veya kazanç müsaderesinin konusunu oluşturan malvarlığı
değerleri, muhafaza altına alınır.
(2) Yanında bulunduran kişinin rızasıyla teslim etmediği bu
tür eşyaya elkonulabilir.
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İstenen eşyayı vermeyenler hakkında yapılacak işlem
Madde 124 – (1) 123 üncü maddede yazılı eşya veya diğer
malvarlığı değerlerini yanında bulunduran kişi, istem üzerine
bu şeyi göstermek ve teslim etmekle yükümlüdür.
(2) Kaçınma hâlinde bu şeyin zilyedi hakkında 60 ıncı
maddede yer alan disiplin hapsine ilişkin hükümler uygulanır.
Ancak, şüpheli veya sanık ya da tanıklıktan çekinebilecekler
hakkında bu hüküm uygulanmaz.
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İçeriği Devlet sırrı niteliğindeki belgelerin mahkemece
incelenmesi
Madde 125 – (1) Bir suç olgusuna ilişkin bilgileri içeren
belgeler, Devlet sırrı olarak mahkemeye karşı gizli tutulamaz.
(2) Devlet sırrı niteliğindeki bilgileri içeren belgeler, ancak
mahkeme hâkimi veya heyeti tarafından incelenebilir.
Bu belgelerde yer alan ve sadece yüklenen suçu açıklığa
kavuşturabilecek nitelikte olan bilgiler, hâkim veya mahkeme
başkanı tarafından tutanağa kaydettirilir.
(3) Bu madde hükmü, hapis cezasının alt sınırı beş yıl veya
daha fazla olan suçlarla ilgili olarak uygulanır.
Elkonulamayacak mektuplar, belgeler
Madde 126 – (1) Şüpheli veya sanık ile 45 ve 46 ncı maddelere
göre tanıklıktan çekinebilecek kimseler arasındaki mektuplara ve
belgelere; bu kimselerin nezdinde bulundukça elkonulamaz.
Elkoyma kararını verme yetkisi
Madde 127 – (1) (Değişik: 25/5/2005 – 5353/16 md.)
Hâkim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan
hâllerde Cumhuriyet savcısının, Cumhuriyet savcısına
ulaşılamadığı hallerde ise kolluk amirinin yazılı emri ile kolluk
görevlileri, elkoyma işlemini gerçekleştirebilir.
(2) Kolluk görevlisinin açık kimliği, elkoyma işlemine ilişkin
tutanağa geçirilir.
(3) (Değişik: 25/5/2005 – 5353/16 md.) Hâkim
kararı
olmaksızın yapılan elkoyma işlemi, yirmidört saat içinde
görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını elkoymadan
itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi hâlde elkoyma
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Taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma
Madde 128 – (1) Soruşturma veya kovuşturma konusu
suçun işlendiğine ve bu suçlardan elde edildiğine dair somut
delillere dayanan kuvvetli şüphe sebebi bulunan hallerde,
şüpheli veya sanığa ait;
a) Taşınmazlara,
b) Kara, deniz veya hava ulaşım araçlarına,
c) Banka veya diğer malî kurumlardaki her türlü hesaba,
d) Gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve
alacaklara,
e) Kıymetli evraka,
f ) Ortağı bulunduğu şirketteki ortaklık paylarına,
g) Kiralık kasa mevcutlarına,
h) Diğer malvarlığı değerlerine,

İSMMMO MEVZUAT SERİSİ 12

VERGİ DENETİMİ MEVZUATI

kendiliğinden kalkar.
(4) Zilyedliğinde bulunan eşya veya diğer malvarlığı
değerlerine elkonulan kimse, hâkimden her zaman bu konuda
bir karar verilmesini isteyebilir.
(5) Elkoyma işlemi, suçtan zarar gören mağdura
gecikmeksizin bildirilir.
(6) Askerî mahâllerde yapılacak elkoyma işlemi, Cumhuriyet
savcısının istem ve katılımıyla askerî makamlar tarafından
yerine getirilir.
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Elkonulabilir. Somut olarak belirlenen Bu taşınmaz, hak,
alacak ve diğer malvarlığı değerlerinin şüpheli veya sanıktan
başka bir kişinin zilyetliğinde bulunması halinde dahi,
elkoyma işlemi yapılabilir. (Ek cümle: 21/2/2014 – 6526/10
md.) Bu madde kapsamında elkoyma kararı alınabilmesi için
ilgisine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,
Sermaye Piyasası Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Hazine
Müsteşarlığı ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumundan, suçtan elde edilen değere ilişkin
rapor alınır. Bu rapor en geç üç ay içinde hazırlanır. Özel
sebepler zorunlu kıldığında bu süre talep üzerine iki ay daha
uzatılabilir.
(2) Birinci fıkra hükmü;
a) Türk Ceza Kanununda tanımlanan;
1. Soykırım ve insanlığa karşı suçlar (madde 76, 77, 78),
2. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80),
3. Hırsızlık (madde 141, 142),
4. Yağma (madde 148, 149),
5. Güveni kötüye kullanma (madde 155),
6. Dolandırıcılık (madde 157, 158),
7. Hileli iflas (madde 161),
8. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),
9. Parada sahtecilik (madde 197),
10. (Mülga: 21/2/2014 – 6526/10 md.)
11. İhaleye fesat karıştırma (madde 235),
12. Edimin ifasına fesat karıştırma (madde 236),
13. Zimmet (madde 247),
14. İrtikap (madde 250)
15. Rüşvet (madde 252),
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16. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 303, 304,
305, 306, 307, 308),
17. (Değişik: 2/12/2014-6572/41 md.) Anayasal Düzene
ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde 309, 311, 312,
313, 314, 315, 316),
18. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 328,
329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337) suçları.
b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında
Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları,
c) Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) numaralı
fıkralarında tanımlanan zimmet suçu,
d) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis
cezasını gerektiren suçlar,
e) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74
üncü maddelerinde tanımlanan suçlar,
Hakkında uygulanır.
(3) Taşınmaza elkonulması kararı, tapu kütüğüne şerh
verilmek suretiyle icra edilir.
(4) Kara, deniz ve hava ulaşım araçları hakkında verilen
elkoyma kararı, bu araçların kayıtlı bulunduğu sicile şerh
verilmek suretiyle icra olunur.
(5) Banka veya diğer malî kurumlardaki her türlü hesaba
elkonulması kararı, teknik iletişim araçlarıyla ilgili banka veya
malî kuruma derhâl bildirilerek icra olunur. Söz konusu karar,
ilgili banka veya malî kuruma ayrıca tebliğ edilir. Elkoyma
kararı alındıktan sonra, hesaplar üzerinde yapılan bu kararı
etkisiz kılmaya yönelik işlemler geçersizdir.
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(6) Şirketteki ortaklık paylarına elkoyma kararı, ilgili
şirket yönetimine ve şirketin kayıtlı bulunduğu ticaret sicili
müdürlüğüne teknik iletişim araçlarıyla derhâl bildirilerek
icra olunur. Söz konusu karar, ilgili şirkete ve ticaret sicili
müdürlüğüne ayrıca tebliğ edilir.
(7) Hak ve alacaklara elkoyma kararı, ilgili gerçek veya tüzel
kişiye teknik iletişim araçlarıyla derhâl bildirilerek icra olunur.
Söz konusu karar, ilgili gerçek veya tüzel kişiye ayrıca tebliğ edilir.
(8) Bu madde hükmüne göre alınan elkoyma kararının
gereklerine aykırı hareket edilmesi halinde, Türk Ceza
Kanununun “Muhafaza görevini kötüye kullanma” başlıklı 289
uncu maddesi hükümleri uygulanır.
(9) (Değişik: 21/2/2014 – 6526/10 md.) Bu madde hükmüne
göre elkoymaya ağır ceza mahkemesince oy birliğiyle karar
verilir. İtiraz üzerine bu tedbire karar verilebilmesi için de oy
birliği aranır.
Postada elkoyma
Madde 129 – (1) Suçun delillerini oluşturduğundan şüphe
edilen ve gerçeğin ortaya çıkarılması için soruşturma ve
kovuşturmada adliyenin eli altında olması zorunlu sayılıp,
posta hizmeti veren her türlü resmî veya özel kuruluşta
bulunan gönderilere, hâkimin veya gecikmesinde sakınca
bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının kararı ile elkonulabilir.
(2) Hâkim kararının veya Cumhuriyet savcısının emrinin
kendilerine bildirilmesi üzerine elkoyma işlemini yerine
getiren kolluk memurları, birinci fıkrada belirtilen gönderilerin
içinde bulunduğu zarfları veya paketleri açamazlar. Elkonulan
gönderiler, ilgili posta görevlilerinin huzuru ile mühür altına
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alınıp derhâl elkoyma kararını veya emrini veren hâkim veya
Cumhuriyet savcısına teslim edilir.
(3) Soruşturma ve kovuşturmanın amacına zarar vermek
olasılığı bulunmadıkça, alınmış tedbirler ilgililere bildirilir.
(4) Açılmamasına veya açılıp da içeriği bakımından adliyenin
eli altında tutulmasına gerek bulunmadığına karar verilen
gönderiler, hemen ilgililerine teslim olunur.
Avukat bürolarında arama, elkoyma ve postada elkoyma
Madde 130 – (1) Avukat büroları ancak mahkeme kararı ile
ve kararda belirtilen olayla ilgili olarak Cumhuriyet savcısının
denetiminde aranabilir. Baro başkanı veya onu temsil eden bir
avukat aramada hazır bulundurulur.
(2) Arama sonucu elkonulmasına karar verilen şeyler
bakımından bürosunda arama yapılan avukat, baro başkanı
veya onu temsil eden avukat, bunların avukat ile müvekkili
arasındaki meslekî ilişkiye ait olduğunu öne sürerek karşı
koyduğunda, bu şey ayrı bir zarf veya paket içerisine konularak
hazır bulunanlarca mühürlenir ve bu konuda gerekli kararı
vermesi, soruşturma evresinde sulh ceza hâkiminden,
kovuşturma evresinde hâkim veya mahkemeden istenir.
Yetkili hâkim elkonulan şeyin avukatla müvekkili arasındaki
meslekî ilişkiye ait olduğunu saptadığında, elkonulan şey
derhâl avukata iade edilir ve yapılan işlemi belirten tutanaklar
ortadan kaldırılır. Bu fıkrada öngörülen kararlar, yirmidört saat
içinde verilir.
(3) Postada elkoyma durumunda bürosunda arama yapılan
avukat veya baro başkanı veya onu temsil eden avukatın karşı
koyması üzerine ikinci fıkrada belirtilen usuller uygulanır.
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Elkonulan eşyanın iadesi
Madde 131 – (1) Şüpheliye, sanığa veya üçüncü kişilere ait
elkonulmuş eşyanın, soruşturma ve kovuşturma bakımından
muhafazasına gerek kalmaması veya müsadereye tabi
tutulmayacağının anlaşılması halinde, re’sen veya istem üzerine
geri verilmesine Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme
tarafından karar verilir. İstemin reddi kararlarına itiraz edilebilir.
(2) 128 inci madde hükümlerine göre elkonulan eşya veya
diğer malvarlığı değerleri, suçtan zarar gören mağdura ait
olması ve bunlara delil olarak artık ihtiyaç bulunmaması
halinde, sahibine iade edilir.
Elkonulan eşyanın muhafazası veya elden çıkarılması
Madde 132 – (1) Elkonulan eşya, zarara uğraması veya
değerinde esaslı ölçüde kayıp meydana gelme tehlikesinin
varlığı halinde, hükmün kesinleşmesinden önce elden
çıkarılabilir.
(2) Elden çıkarma kararı, soruşturma evresinde hâkim,
kovuşturma evresinde mahkeme tarafından verilir.
(3) Karar verilmeden önce eşyanın sahibi olan şüpheli,
sanık veya ilgili diğer kişiler dinlenir; elden çıkarma kararı,
kendilerine bildirilir.
(4) Elkonulan eşyanın değerinin muhafazası ve zarar
görmemesi için gerekli tedbirler alınır.
(5) Elkonulan eşya, soruşturma evresinde Cumhuriyet
Başsavcılığı, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından,
bakım ve gözetimiyle ilgili tedbirleri almak ve istendiğinde
derhâl iade edilmek koşuluyla, muhafaza edilmek üzere,
şüpheliye, sanığa veya diğer bir kişiye teslim edilebilir. Bu
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Şirket yönetimi için kayyım tayini
Madde 133 – (1) Suçun bir şirketin faaliyeti çerçevesinde
işlenmekte olduğu hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin
varlığı ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için gerekli
olması halinde; soruşturma ve kovuşturma sürecinde, hâkim
veya mahkeme, şirket işlerinin yürütülmesiyle ilgili olarak
kayyım atayabilir. Atama kararında, yönetim organının karar
ve işlemlerinin geçerliliğinin kayyımın onayına bağlı kılındığı
veya yönetim organının yetkilerinin tümüyle kayyıma verildiği
açıkça belirtilir. Kayyım tayinine ilişkin karar, ticaret sicili
gazetesinde ve diğer uygun vasıtalarla ilan olunur.
(2) Hâkim veya mahkemenin kayyım hakkında takdir
etmiş bulunduğu ücret, şirket bütçesinden karşılanır.
Ancak, soruşturma veya kovuşturma konusu suçtan dolayı
kovuşturmaya yer olmadığı veya beraat kararının verilmesi
halinde; ücret olarak şirket bütçesinden ödenen paranın
tamamı, kanunî faiziyle birlikte Devlet Hazinesinden karşılanır.
(3) İlgililer, atanan kayyımın işlemlerine karşı, görevli
mahkemeye 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni
Kanunu ve 29.6.1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine göre başvurabilirler.
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bırakma, teminat gösterilmesi koşuluna da bağlanabilir.
(6) Elkonulan eşya, delil olarak saklanmasına gerek
kalmaması halinde, rayiç değerinin derhâl ödenmesi
karşılığında, ilgiliye teslim edilebilir. Bu durumda müsadere
kararının konusunu, ödenen rayiç değer oluşturur.
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(4) Bu madde hükümleri ancak aşağıda sayılan suçlarla ilgili
olarak uygulanabilir.
a) Türk Ceza Kanununda yer alan,
1. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80),
2. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde
188),
3. Parada sahtecilik (madde 197),
4. Fuhuş (madde 227),
5. Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228),
6. Zimmet (madde 247),
7. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
(madde 282),
8. Silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sağlama
(madde 315),
9. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 328, 329,
330, 331, 333, 334, 335, 336, 337),
Suçları,
b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında
Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları,
c) Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) numaralı
fıkralarında tanımlanan zimmet suçu,
d) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis
cezasını gerektiren suçlar,
e) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74
üncü maddelerinde tanımlanan suçlar.
Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve
kütüklerinde arama, kopyalama ve elkoyma
Madde 134 – (1) Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada,
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somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı
ve başka surette delil elde etme imkânının bulunmaması
halinde, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine şüphelinin
kullandığı bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar
kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar kayıtlarından
kopya çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek metin hâline
getirilmesine hâkim tarafından karar verilir.
(2) Bilgisayar, bilgisayar programları ve bilgisayar
kütüklerine şifrenin çözülememesinden dolayı girilememesi
veya gizlenmiş bilgilere ulaşılamaması halinde çözümün
yapılabilmesi ve gerekli kopyaların alınabilmesi için, bu araç
ve gereçlere elkonulabilir. Şifrenin çözümünün yapılması
ve gerekli kopyaların alınması halinde, elkonulan cihazlar
gecikme olmaksızın iade edilir.
(3) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoyma işlemi
sırasında, sistemdeki bütün verilerin yedeklemesi yapılır.
(4) Üçüncü fıkraya göre alınan yedekten bir kopya çıkarılarak
şüpheliye veya vekiline verilir ve bu husus tutanağa geçirilerek
imza altına alınır.
(5) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoymaksızın
da, sistemdeki verilerin tamamının veya bir kısmının kopyası
alınabilir. Kopyası alınan veriler kâğıda yazdırılarak, bu husus
tutanağa kaydedilir ve ilgililer tarafından imza altına alınır.
...
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YEDİNCİ BÖLÜM
Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat
Tazminat istemi
Madde 141 – (1) Suç soruşturması veya kovuşturması
sırasında;
...
i) Hakkındaki arama kararı ölçüsüz bir şekilde gerçekleştirilen,
j) Eşyasına veya diğer malvarlığı değerlerine, koşulları
oluşmadığı halde elkonulan veya korunması için gerekli
tedbirler alınmayan ya da eşyası veya diğer malvarlığı değerleri
amaç dışı kullanılan veya zamanında geri verilmeyen,
...
Kişiler, maddî ve manevî her türlü zararlarını, Devletten
isteyebilirler.
...
(3) (Ek:18/6/2014-6545/70 md.) Birinci fıkrada yazan hâller
dışında, suç soruşturması veya kovuşturması sırasında kişisel
kusur, haksız fiil veya diğer sorumluluk hâlleri de dâhil olmak
üzere hâkimler ve Cumhuriyet savcılarının verdikleri kararlar
veya yaptıkları işlemler nedeniyle tazminat davaları ancak
Devlet aleyhine açılabilir.
(4) (Ek:18/6/2014-6545/70 md.) Devlet, ödediği
tazminattan dolayı görevinin gereklerine aykırı hareket etmek
suretiyle görevini kötüye kullanan hâkimler ve Cumhuriyet
savcılarına bir yıl içinde rücu eder.
Tazminat isteminin koşulları
Madde 142 – (1) Karar veya hükümlerin kesinleştiğinin
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ilgilisine tebliğinden itibaren üç ay ve her hâlde karar veya
hükümlerin kesinleşme tarihini izleyen bir yıl içinde tazminat
isteminde bulunulabilir.
(2) İstem, zarara uğrayanın oturduğu yer ağır ceza
mahkemesinde ve eğer o yer ağır ceza mahkemesi tazminat
konusu işlemle ilişkili ise ve aynı yerde başka bir ağır ceza
dairesi yoksa, en yakın yer ağır ceza mahkemesinde karara
bağlanır.
(3) Tazminat isteminde bulunan kişinin dilekçesine, açık
kimlik ve adresini, zarara uğradığı işlemin ve zararın nitelik
ve niceliğini kaydetmesi ve bunların belgelerini eklemesi
gereklidir.
(4) Dilekçesindeki bilgi ve belgelerin yetersizliği durumunda
mahkeme, eksikliğin bir ay içinde giderilmesini, aksi hâlde
istemin reddedileceğini ilgiliye duyurur. Süresinde eksiği
tamamlanmayan dilekçe, mahkemece, itiraz yolu açık olmak
üzere reddolunur.
(5) Mahkeme, dosyayı inceledikten sonra yeterliliğini
belirlediği dilekçe ve eki belgelerin bir örneğini Devlet
Hazinesinin kendi yargı çevresindeki temsilcisine tebliğ
ederek, varsa beyan ve itirazlarını onbeş gün içinde yazılı
olarak bildirmesini ister.
(6) İstemin ve ispat belgelerinin değerlendirilmesinde ve
tazminat hukukunun genel prensiplerine göre verilecek
tazminat miktarının saptanmasında mahkeme gerekli
gördüğü her türlü araştırmayı yapmaya veya hâkimlerinden
birine yaptırmaya yetkilidir.
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(7) (Değişik: 25/5/2005 - 5353/20 md.) Mahkeme, kararını
duruşmalı olarak verir. İstemde bulunan ile Hazine temsilcisi,
açıklamalı çağrı kâğıdı tebliğine rağmen gelmezlerse,
yokluklarında karar verilebilir.
(8) Karara karşı, istemde bulunan, Cumhuriyet savcısı
veya Hazine temsilcisi, istinaf yoluna başvurabilir; inceleme
öncelikle ve ivedilikle yapılır.
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Amaç
Madde 1- Bu Kanunun amacı; gelir politikasını adalet ve
tarafsızlık içinde uygulamak; vergi ve diğer gelirleri en az
maliyetle toplamak; mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu
sağlamak; mükellef haklarını gözeterek yüksek kalitede
hizmet sunmak suretiyle yükümlülüklerini kolayca yerine
getirmeleri için gerekli tedbirleri almak; saydamlık, hesap
verebilirlik, katılımcılık, verimlilik, etkililik ve mükellef odaklılık
temel ilkelerine göre görev yapmak üzere Maliye Bakanlığına
bağlı Gelir İdaresi Başkanlığının kurulmasına, teşkilat, görev,
yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları düzenlemektir.
...
Görevler
Madde 4- Başkanlığın görevleri şunlardır:
a) Bakanlıkça belirlenen Devlet gelirleri politikasını
uygulamak.
b) Mükelleflerin vergiye uyumunu kolaylaştırmak ve
hizmetlerini yerine getirmek.
c) Mükellef haklarının korunması ve mükellef ile Başkanlık
ilişkilerinin karşılıklı güven esasına dayanması konusunda
gerekli tedbirleri almak.
d) Mükellefleri vergi mevzuatından doğan hakları ve
ödevleri konusunda bilgilendirmek.
...

VERGİ DENETİMİ MEVZUATI

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE
GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN3

3 05.05.2005 Tarih ve 5345 Sayılı Kanun’un Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih ve Sayısı:
16.05.2005 – 25817.
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g) (Değişik: 28/3/2007-5615/18 md.) İşlem ve
eylemlerinden dolayı idarî yargı mercilerinde yaratılan
ihtilaflarla ilgili olarak bu merciler nezdinde talep ve
savunmalarda bulunmak, gerektiğinde itiraz, temyiz
ve tashihi karar yoluna gitmek; temyiz yoluna gidilip
gidilmeyeceği hususunda taşra teşkilâtına muvafakat vermek;
şikâyet başvurularını karara bağlamak; uygulamada ortaya
çıkan ihtilafların en aza indirilmesine ve uygulama birliğinin
sağlanmasına yönelik tedbirleri almak.
h) Vergilendirmeyle ilgili bilgileri toplamak ve bilgi işlem
faaliyetlerini yürütmek.
...
j) (Değişik: 7/7/2011 - KHK - 646/9 md.) Vergi kayıp ve
kaçağının önlenmesi konusunda gerekli tedbirleri almak.
...
m) Gelir mevzuatının uygulanmasına ilişkin olarak diğer
kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu amaçla veri
alışverişini gerçekleştirmek.
...
r) Kamu Görevlileri Etik Kurulunun belirlediği ilkeler
çerçevesinde kurumsal etik kurallar düzenleyerek personele
ve mükelleflere duyurmak.
s) Faaliyet sonuçlarını, düzenli aralıklarla kamuoyuna
duyurmak ve yıllık faaliyet raporunu izleyen yıl kamuoyuna
açıklamak.
t) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
...
Ana hizmet birimleri
Madde 8- Başkanlığın ana hizmet birimleri şunlardır:
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a) Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı.
b) Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı.
c) Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı.
d) Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlığı.
e) Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı.
f ) (Mülga: 7/7/2011 - KHK - 646/9 md.)
g) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı.
(Ek fıkra: 23/7/2010-6009/38 md.) Yukarıda belirtilen ana
hizmet birimlerine verilen görevler gerektiğinde birden fazla
daire başkanlığı tarafından yürütülebilir.
...
Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı
Madde 10- Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığının
görevleri şunlardır:
a) Vergi bilincinin artırılması için gerekli çalışmaları yapmak.
b) Mükellefleri vergi mevzuatından doğan hakları ve
ödevleri konusunda bilgilendirmek.
c) Mükelleflere yönelik hizmetlerin ve her türlü iletişimin, hızlı
ve etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.
d) Mükellef haklarının korunmasını sağlamak ve buna ilişkin
gerekli alt yapıyı hazırlamak.
e) Mükellef şikayetlerini değerlendirmek ve bu konuda
gerekli tedbirleri almak.
f ) Mükellef memnuniyetini ölçmek ve değerlendirmek.
g) Vergi mevzuatının adil uygulanmasını sağlamak için
gerekli tedbirleri almak.
h) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.
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Mükellef hizmetleri, mükellef grupları ve sektörler ile
bunların hizmet ihtiyaçları da dikkate alınmak suretiyle
gerçekleştirilir.
Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı
Madde 11- Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığının
görevleri şunlardır:
a) İşlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli
bilgi işlem sistemlerini kurmak, teknolojik gelişmelere uygun
bir şekilde geliştirmek ve bilişim faaliyetlerini yürütmek.
...
g) Tüm ekonomik faaliyetlere ilişkin ulusal mali bilgi alt
yapısını tek merkezden geliştirmek, yönetmek ve bu bilgileri
ilgili birimlerin kullanımına sunmak.
h) Kurumsal veri tabanını oluşturmak ve ulusal veri alt
yapısının hazırlanmasına katkıda bulunmak.
i) Mükellefiyet, vergilendirme, denetim ve risk analizine
yönelik her türlü bilgi, veri ve istatistiği toplamak ve işlemek.
j) Vergilendirme, denetim, planlama ve kayıt dışı ekonomiyle
mücadele konularında veri sağlamak.
k) (Ek: 18/2/2009-5838/20 md.) 10/12/2003 tarihli ve 5018
sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki
kamu idarelerine verilmesi gereken her türlü beyanname,
bildirge ve benzeri belgeleri, bu idarelerin mevzuatı gereğince
elektronik ortamda bunlar adına almak.
l) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.
...
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Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı
Madde 13- (Değişik: 7/7/2011 - KHK - 646/9 md.)
Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığının görevleri
şunlardır:
a) Uyum bozukluklarını tespit ve analiz etmek, çözümler
üretmek suretiyle mükelleflerin vergi kanunlarına gönüllü
uyumunu sağlamak.
b) Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığında oluşacak
bilgileri değerlendirerek vergi incelemesine yetkili birimlerin
kullanımına sunmak.
c) Vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele etmek, bu konuda
gerekli tedbirleri önermek ve çalışmaları yapmak.
ç) Vergi inceleme ve denetimleri ile ilgili görüş ve önerilerde
bulunmak.
d) Vergi yükümlülüklerine ilişkin ihbar ve şikâyetleri
değerlendirmek.
e) Başkanlığın görev alanına giren konularda 1/6/1989 tarihli
ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli
Mali Müşavirlik Kanununun uygulanmasına ilişkin çalışmalar
yapmak ve tereddütleri gidermek.
f ) Tek düzen hesap planı ve mali tablolara ilişkin çalışmalar
yapmak veya yapılmasına katkıda bulunmak.
g) Muhasebe standartlarının belirlenmesine ilişkin
çalışmalara katılmak ve görüş bildirmek.
ğ) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.
...
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Taşra teşkilatı
Madde 23- Başkanlığın taşra teşkilatı, doğrudan merkeze
bağlı vergi dairesi başkanlıkları ile vergi dairesi başkanlığı
kurulmayan yerlerde bu Kanunun 24 ve 25 inci maddelerindeki
görev ve yetkileri haiz vergi dairesi müdürlüklerinden oluşur.
Vergi dairesi başkanlıklarının kuruluş yerleri ve sayıları ile
bunlara ilişkin değişiklikler Bakanlar Kurulunca belirlenir.
Vergi dairesi başkanlıklarına bağlı vergi dairesi müdürlükleri
ile şubeler kurulmasına ve bunların faaliyete geçirilmesine
ilişkin usul ve esaslarla; aynı il sınırları içinde kalmak
kaydıyla mükelleflerin, işyeri ve kanuni merkezlerine bağlı
kalınmaksızın belirlenecek ölçütlere göre hangi vergi dairesi
müdürlüğü veya başkanlığına bağlı olacağını belirlemeye
Bakan yetkilidir. (Ek cümle: 22/12/2005-5436/14 md.) Bakan
bu yetkisini, madde hükmünde yer alan sınırlamalara bağlı
kalmaksızın vergi uygulamaları bakımından gerekli gördüğü
hallerde mükelleflerin bağlı olacağı vergi dairesi müdürlüğü
veya vergi dairesi başkanlığını belirlemek ve bu belirlemeye
bağlı olarak bu dairelerin yetki alanını yeniden oluşturmak
şeklinde de kullanabilir.
Vergi Dairesi Başkanlığı
Madde 24- Vergi Dairesi Başkanlığının amacı, yetki alanı içinde
ekonomik faaliyetleri ve gelişmeleri yakından takip etmek,
sektör ve mükellef gruplarının ihtiyaçlarına uygun hizmetleri
en iyi şekilde sunmak ve yetkinlikleri geliştirmek suretiyle vergi
yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamaktır.
Vergi Dairesi Başkanlığı; yetki alanı içindeki mükellefi
tespit etmek, vergi ve benzeri mali yükümlülüklere ilişkin
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tarh, tahakkuk, tahsil, terkin, tecil, iade, ödeme, muhasebe
ve benzeri işlemleri yapmak, bu işlemler ile personel atama,
disiplin, terfi, sicil, harcırah ve benzeri özlük işlemlerinden
dolayı idarî yargı mercileri nezdinde yaratılan ihtilaflarla ilgili
olarak bu merciler nezdinde talep ve savunmalarda bulunmak,
gerektiğinde temyiz ve tashihi karar talebinde bulunmak,
yargı kararlarının uygulanması işlemlerini yürütmek, vergi
uygulamalarını geliştirmek ve iyileştirmek, mükelleflere
kanunların uygulanması ile ilgili görüş bildirmek, mükellefi
hakları konusunda bilgilendirmek ve uygulamalarında
mükellef haklarını gözetmek, mükellef hizmetleri ile bilgi
işlem, istatistik, bilgi toplama, eğitim, satın alma, kiralama,
vergi inceleme ve denetimi, uzlaşma, takdir ve benzeri
görevleri ve işlemleri yürütmekle görevli ve yetkilidir.
Vergi dairesi başkanlıkları bünyesinde; mükellef hizmetleri,
vergilendirme, denetim, tahsilat ve hukuk işleri, muhasebe,
insan kaynakları, destek hizmetleri ve benzeri fonksiyonlar
için grup müdürlükleri ve bunlara bağlı müdürlükler ile yetki
alanlarında ekonomik analizler yapmak ve mükellef hizmetlerini en yakın yerden sunmak üzere şubeler kurulur. Merkez ile
taşra birimleri arasındaki fonksiyonel ilişkiler doğrudan sağlanır. Bunların organizasyon yapıları, görevleri, yetki ve sorumlulukları, merkez teşkilatıyla ilişkileri ile çalışma usul ve esasları
yönetmelikle düzenlenir.
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Vergi Dairesi Başkanı
Madde 25- Vergi Dairesi Başkanı; Vergi Dairesi
Başkanlığının amiri olup, yetki alanındaki işlemlerin mevzuat
hükümlerine göre yürütülmesi ve izlenmesi, vergi inceleme
ve denetimlerinin gerçekleştirilmesi, kendisine bağlı
birimlerin görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmelerinin
sağlanması, mükelleflere kanunların uygulanmasına ilişkin
görüş bildirilmesi, mükellef haklarının gözetilmesi, faaliyetleri
hakkında Başkanlığın bilgilendirilmesi, kanunlara aykırı
hareketi görülenler hakkında takibatta bulunulması ve
emrine atanan personelin özlük işlemlerinin yürütülmesinden
doğrudan Başkanlığa karşı sorumludur.
Ödenek gönderme belgesi ile verilen harcama yetkisi
çerçevesinde Vergi Dairesi Başkanlığınca yapılacak ödemelere
ilişkin harcama yetkisi, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve
Kontrol Kanununun 31 inci maddesinde belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde vergi dairesi başkanlığınca kısmen
veya tamamen grup müdürlüklerine veya vergi dairesi
müdürlüklerine devredilebilir.
...
Vergi Danışma Komitesi
Madde 31- Vergi Danışma Komitesi, vergi kanunlarının
uygulanması sırasında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi
ve uygulama birliğinin sağlanması için ilke ve prensiplerin
oluşturulmasına yönelik önerilerde bulunmak üzere; ilgili
başkan yardımcısının başkanlığında ilgili daire başkanları,
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve ilgili meslek birliği
temsilcileri ile akademisyenlerden oluşur. Komitenin teşkili ile
çalışma usul ve esasları Başkanlıkça belirlenir.
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Amaç
Madde 1 – (Değişik: 2/7/1993 - KHK - 484/2 md.)
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, maliye politikalarının hazırlanmasına yardımcı olmak, maliye politikasının
uygulanması, uygulamanın takibi ve denetlenmesi hizmetlerini yapmak üzere Maliye Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve
görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.
Görev
Madde 2 – Maliye Bakanlığının görevleri şunlardır:
a) Maliye politikasının hazırlanmasına yardımcı olmak, maliye politikasını uygulamak,
...
e) Gelir politikasını geliştirmek,
...
p) Yukarıdaki görevlerin uygulanmasını takip etmek, değerlendirmek, incelemek, teftiş etmek ve denetlemek.
r) (Ek: 13/11/1996 - 4208/17 md.; Değişik: 11/10/20065549/24 md.) Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin usûl ve esasları belirlemek.
s) (Ek: 7/7/2011 - KHK - 646/1 md.) Vergi incelemesi ve
denetimine ilişkin temel politika ve stratejileri belirlemek ve
uygulanmasını sağlamak.
...

VERGİ DENETİMİ MEVZUATI

MALİYE BAKANLIĞININ
TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME4

4 07.07.2011 Tarih ve 646 Sayılı KHK ile Değişik, 13.12.1983 Tarih ve 178 Sayılı KHK’nın
Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih ve Sayısı: 14.12.2004 – 18251 (Mük.).
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Merkez Teşkilatı
Madde 4 – Bakanlık Merkez Teşkilatı, ana hizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden
meydana gelir.
...
Bakan
Madde 5 – Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir
ve Bakanlık hizmetlerini mevzuata, milli güvenlik siyasetine, Hükümetin genel siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık
programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet
alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla, görevli ve Başbakana karşı sorumludur.
Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu
olup, Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.
Müsteşar
Madde 6 – (Değişik: 8/6/1984 - KHK - 207/1 md.)
Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri
yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak
düzenler ve yürütür. Bu amaçla Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı hariç olmak üzere, Bakanlığın diğer kuruluşlarına gereken
emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip ve temin eder.
Müsteşar yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden
Bakana karşı sorumludur.
...
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Ana hizmet birimleri
Madde 8 – Maliye Bakanlığındaki ana hizmet birimleri şunlardır:
...
g) (Mülga: 2/7/1993 - KHK - 484/11 md.; Yeniden düzenleme: 13/11/1996-4208/18 md.) Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı
...
Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı
Madde 14 – (Değişik: 11/10/2006-5549/24 md.)
Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, Suç Gelirlerinin
Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 19 uncu
maddesinde sayılan görevler ile çeşitli kanunlarla kendisine
verilen görevleri yerine getirir.
...
Danışma ve denetim birimleri
Madde 19 – Maliye Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır:
a) (Değişik: 7/7/2011 - KHK - 646/1 md.) Vergi Denetim
Kurulu Başkanlığı,
...
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı
Madde 20 – (Değişik: 7/7/2011 - KHK - 646/1 md.)
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, doğrudan Bakana bağlı
olarak Başkan, Başkan Yardımcıları, Grup Başkanları ve Vergi
Müfettişleri (Vergi Başmüfettişi, Vergi Müfettişi ve Vergi
Müfettiş Yardımcısı)’nden oluşur.
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Kurula verilen görevlerin yerine getirilmesinde, uzmanlaşma
ve işbölümünün sağlanması amacıyla uygun görülen yerlerde
Bakan onayı ile doğrudan Başkanlığa bağlı olmak üzere
aşağıdaki grup başkanlıkları kurulabilir.
a) Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı.
b) Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı.
c) Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı.
ç) Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı
Kazançlar Grup Başkanlığı.
İkinci fıkrada belirtilen grup başkanlıkları, uygun görülen
yerlerde ihtiyaca göre birden fazla sayıda kurulabilir.
Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Vergi Usul Kanunu ve diğer gelir kanunları kapsamında
vergi incelemeleri yapmak.
b) Her türlü bilgi, veri ve istatistiği toplamak suretiyle
oluşturulacak Risk Analiz Sistemi üzerinden mükelleflerin
faaliyetlerini gruplar ve sektörler itibarıyla analiz etmek,
mukayeseler yapmak ve bu suretle risk alanlarını tespit etmek.
c) Vergi yükümlülüklerine ilişkin ihbar ve şikayetleri
değerlendirmek.
ç) Vergi incelemelerinde Gelir İdaresi Başkanlığı ile gerekli
eşgüdümü ve işbirliğini sağlamak.
d) İnceleme ve denetim sonuçlarını izlemek, değerlendirmek
ve istatistikler oluşturmak.
e) Vergi inceleme ve denetimleri ile raporlamaya ilişkin
standart, ilke, yöntem ve teknikleri geliştirmek, inceleme ve
denetim rehberleri hazırlamak, vergi incelemesi yapmaya
yetkili olanların uyacakları etik kuralları belirlemek.
f ) Vergi Müfettişlerinin mesleki yeterlik ve yetkinliklerinin
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sağlanması ve artırılması için gerekli çalışmaları yapmak,
bu amaca katkı sağlamak üzere kalite güvence sistemini
geliştirerek uygulamak.
g) Performans değerlendirme sistemi oluşturmak ve
Vergi Müfettişlerinin performansını bu sisteme göre
değerlendirmek.
ğ) Vergi kaçırma ve vergiden kaçınma alanındaki gelişmeler
ile bunların ortaya çıkarılması ve önlenmesine yönelik
yöntemler konusunda araştırmalar yapmak.
h) Vergi mevzuatı ile ilgili görüş ve önerilerde bulunmak.
ı) Bakan tarafından verilen teftiş, inceleme, denetim ve
soruşturmaları yapmak.
i) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından yapılacak tam
ve sınırlı vergi incelemelerinin kapsamı, vergi incelemesine tabi
tutulma bakımından birinci sınıf tüccarların yıllık iş hacimleri,
aktif ve öz sermaye büyüklükleri esas alınarak gruplara
ayrılması ve yapılacak bu gruplamaya bağlı olarak vergi
incelemesine alınma bakımından asgari süreler getirilmesi ile
bu hususlara dair diğer usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
...
Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu
Madde 33 – (Değişik: 11/10/2006-5549/24 md.)
Malî Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 20 nci maddesinde belirtilen şekilde oluşturulur ve aynı maddede verilen
görevleri yerine getirir.
...
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Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında atama, yükselme
ve yer değişikliği
Ek Madde 29 – (Ek: 7/7/2011 - KHK - 646/1 md.)
Vergi Denetim Kurulu Başkanı, atama tarihi itibarıyla Devlet
memuriyetinde bulunan, kamudaki hizmet süresi toplamı
oniki yılı aşan ve bu sürenin en az on yılında Vergi Müfettişi
olarak görev yapmış olanlar arasından atanır. Başkan, Vergi
Müfettişi sıfat ve yetkilerini haizdir.
Görevlerin yürütülmesinde Başkana yardımcı olmak üzere altı
Başkan Yardımcısı atanabilir. Başkan Yardımcıları, atama tarihi
itibarıyla Devlet memuriyetinde bulunan, kamudaki hizmet
süresi toplamı on yılı aşan ve bu sürenin en az sekiz yılında Vergi
Müfettişi olarak görev yapmış olanlar arasından atanır. Başkan
Yardımcıları, Vergi Müfettişi sıfat ve yetkilerini haizdir.
Grup Başkanları, görevlendirme tarihi itibarıyla Vergi
Müfettişi kadrosunda bulunan, kamudaki hizmet süresi
toplamı on yılı aşan ve bu sürenin en az sekiz yılında Vergi
Müfettişi olarak görev yapmış olanlar arasından görevlendirilir.
(Değişik dördüncü fıkra: 12/7/2013-6495/60 md.) Vergi
Müfettişleri, en az dört yıllık yükseköğretim veren hukuk, siyasal
bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile
yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından veya
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş
yükseköğretim kurumlarından mezun olup, sınavın yapıldığı
tarih itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olan ve yapılacak
özel yarışma sınavını kazananlar arasından, Bakan onayı ile
mesleğe Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak atanır.
(Değişik beşinci fıkra: 12/7/2013-6495/60 md.) Vergi
Müfettiş Yardımcılığına atananlardan giriş sınavındaki
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başarı sırasına göre en başarılı yüzde beşi 20 nci maddenin
ikinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen grup
başkanlıklarında görevlendirilir. Giriş sınavında ilk yüzde beşe
giremeyenler 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde
belirtilen grup başkanlığında görevlendirilir.
Vergi Müfettiş Yardımcıları, fiilen üç yıl çalışmak ve
yardımcılık döneminde performans değerlendirmesine göre
başarılı olmak şartıyla yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak
kazanırlar. Yeterlik sınavında her bir grup başkanlığı itibarıyla
yer alacak sınav konuları ile ortak sınav konuları ve sınava
ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Yapılacak
yeterlik sınavında başarılı sayılabilmek için giriş sınavında
alınan puanın yüzde otuzu ile yeterlik sınavında alınan
puanın yüzde yetmişinin toplamının yüz puan üzerinden en
az altmışbeş puan olması şarttır. Yeterlik sınavında başarılı
olanlar Vergi Müfettişi olarak atanırlar. 20 nci maddenin ikinci
fıkrasının (a) bendinde belirtilen grup başkanlığında görev
yapmakta iken Vergi Müfettişi olarak atananlardan yeterlik
sınavındaki başarı sırasına göre en başarılı yüzde beşi, 20 nci
maddenin ikinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen
grup başkanlıklarında görevlendirilir. Yeterlik sınavına
girmeye hak kazanamayanlar ile yeterlik sınavında başarılı
olamayanlar ise Bakanlıkta derecelerine uygun memur
kadrolarına atanırlar.
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Yardımcılık dönemi dâhil Vergi Müfettişi olarak en az on
yıl çalışan, yeterlik sonrası dönemde en az üç yıl performans
değerlendirmesine tabi tutulan ve yapılan performans
değerlendirmelerinde başarılı olanlar, Vergi Başmüfettişi
kadrolarına atanırlar. 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (a)
bendinde belirtilen grup başkanlığında görev yapıp, bir
takvim yılı içinde Vergi Başmüfettişi olarak atananlardan giriş
sınavında alınan puanın yüzde onu, yeterlik sınavında alınan
puanın yüzde yirmisi ve performans değerlendirmesine
göre alınan puanın yüzde yetmişi esas alınarak yapılacak
sıralamaya göre en başarılı yüzde beşi, izleyen yıl içinde 20 nci
maddenin ikinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen
grup başkanlıklarında görevlendirilir.
20 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen
grup başkanlıklarında görev yapan Vergi Müfettişleri bu
grup başkanlıkları arasında görev yerleri bakımından yer
değiştirmeye tabidir. 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (b),
(c) ve (ç) bentlerinde belirtilen grup başkanlıklarında görev
yapan Vergi Müfettişleri ise bu grup başkanlıkları arasında yer
değiştirmeye tabidir.
Performans değerlendirme sistemi, Vergi Müfettişlerinin
mesleki yeterlik ve yetkinliklerinin objektif, nesnel ve
mukayeseli bir şekilde değerlendirilmesi için görev yaptıkları
süre içindeki sınavlarda elde ettikleri başarı derecesi, grup
başkanlarının Vergi Müfettişlerinin iş performansına ilişkin
değerlendirmeleri, düzenledikleri vergi inceleme raporları
hakkında rapor değerlendirme komisyonları tarafından
yapılan değerlendirmeler, düzenledikleri diğer inceleme,
araştırma, görüş, denetim ve soruşturma raporları hakkında
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yapılan değerlendirmeler, lisansüstü eğitim düzeyleri ve
benzeri kriterler esas alınarak oluşturulur. Vergi Müfettişlerinin
performans değerlendirmesi takvim yılı itibarıyla yapılır.
(Değişik son fıkra: 12/7/2013-6495/60 md.) Başkanlığın
görev, yetki ve sorumlulukları, grup başkanlıklarının görev
alanları, performans değerlendirme sisteminin oluşturulması ve
yönetimi ile Vergi Müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları,
mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterlikleri, yükselmeleri,
grup başkanlıklarında görevlendirilmeleri ve yer değiştirmelerine
ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
Yapılamayacak işler
Ek Madde 30 – (Ek: 7/7/2011 - KHK - 646/1 md.; Değişik:
12/7/2013-6495/61 md.)
Vergi incelemesine yetkili olanlar, görevlerinden ayrıldıktan
sonra üç yıl süreyle, görevden ayrılış tarihi itibarıyla son üç
yıl içinde nezdinde inceleme yaptıkları mükellefler veya bu
mükelleflerin veya ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi
bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da
nüfuzu altında bulundurduğu kurumlarda herhangi bir görev veya
iş alamazlar, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında
sözleşme düzenleyemezler. Bu yasağa riayet etmeyenler hakkında
2/10/1981 tarihli ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların
Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
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Görevlendirme yasağı
Ek Madde 31 – (Ek: 7/7/2011 - KHK - 646/1 md.)
Kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatına dahil
birimleri kendi görev alanlarına giren konularla ilgili araştırma,
inceleme, soruşturma, kontrol, tetkik, tahkik, denetim ve
benzeri işler için Vergi Müfettişlerinin görevlendirilmesini
talep edemez.
...
Geçici Madde 11 – (Ek: 7/7/2011 - KHK - 646/1 md.)
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği
tarihte;
a) Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Hesap Uzmanları Kurulu
Başkanlığında kullanılan taşınır, taşıt, araç, gereç, malzeme,
yazılı ve elektronik ortamdaki kayıtlar ve diğer dokümanlar
hiçbir işleme gerek kalmaksızın Vergi Denetim Kurulu
Başkanlığına,
b) Gelir İdaresi Başkanlığında Gelirler Kontrolörleri Başkanlığı
ile Vergi Denetmenlerinin görev yaptıkları yerlerde kullanılan
taşınır, taşıt, araç, gereç, malzeme, yazılı ve elektronik ortamdaki
kayıtlar ve diğer dokümanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına, devredilmiş sayılır.
Geçici Madde 12 – (Ek: 7/7/2011 - KHK - 646/1 md.)
Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı ve Hesap Uzmanları
Kurulu Başkanı ile Gelir İdaresi Başkanlığı Gelirler Kontrolörleri
Başkanı kadrolarında bulunanların görevi bu Kanun
Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte sona erer.
Bunlar ekli (2) sayılı listede ihdas edilen Bakanlık Müşaviri
kadrolarına herhangi bir işleme gerek kalmaksızın atanmış
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sayılır. Bu şekilde ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadroları,
boşalmaları halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal
edilmiş sayılır. Bu fıkra uyarınca atanmış sayılan personelin
yeni kadrolarına atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski
kadrolarına ilişkin en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her
türlü zam ve tazminatları, makam tazminatı, temsil tazminatı,
görev tazminatı, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her
türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı
fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit
bir değer olarak esas alınır), yeni atandıkları kadrolara ilişkin
olarak yapılan aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları,
makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ek
ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili
mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti
hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark
tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın fark
kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atanmış
sayıldıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi
bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara
atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği
tarihte Maliye Başmüfettişi, Baş Hesap Uzmanı ve Gelirler
Başkontrolörü kadrolarında bulunanlar Vergi Başmüfettişi
kadrolarına; Maliye Müfettişi, Hesap Uzmanı ve Gelirler
Kontrolörü ile Vergi Denetmeni kadrolarında bulunanlar
Vergi Müfettişi kadrolarına; Maliye Müfettiş Yardımcısı, Hesap
Uzman Yardımcısı ve Stajyer Gelirler Kontrolörü ile Vergi
Denetmen Yardımcısı kadrolarında bulunanlar Vergi Müfettiş
Yardımcısı kadrolarına halen bulundukları kadro dereceleriyle
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herhangi bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.
İkinci fıkra uyarınca Vergi Müfettişliğine atanmış
sayılanlardan bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe
girdiği tarih itibarıyla;
a) Vergi Denetmeni ve Vergi Denetmen Yardımcısı
kadrolarında bulunanlar 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (a)
bendinde belirtilen grup başkanlığında,
b) Maliye Başmüfettişi, Maliye Müfettişi, Baş Hesap Uzmanı,
Hesap Uzmanı, Gelirler Başkontrolörü ve Gelirler Kontrolörü
ile bunların yardımcılarına (stajyerler dahil) ilişkin kadrolarda
bulunanlar 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (b), (c) ve (ç)
bentlerinde belirtilen grup başkanlıklarında, görevlendirilir.
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih
itibarıyla Maliye Müfettiş Yardımcısı, Hesap Uzman Yardımcısı,
Stajyer Gelirler Kontrolörü ve Vergi Denetmen Yardımcısı giriş
sınavını kazanmış olup henüz ataması yapılmayanlar atamaya
ilişkin diğer şartları taşımaları kaydıyla Vergi Müfettiş Yardımcısı
kadrolarına atanırlar. Vergi Denetmen Yardımcısı giriş sınavını
kazananlardan Vergi Müfettiş Yardımcısı kadrosuna atananlar
20 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen
grup başkanlığında; Maliye Müfettiş Yardımcısı, Hesap
Uzman Yardımcısı ve Stajyer Gelirler Kontrolörü giriş sınavını
kazananlardan Vergi Müfettiş Yardımcısı kadrosuna atananlar
20 nci maddenin ikinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde
belirtilen grup başkanlıklarında görevlendirilir.
İkinci fıkra uyarınca Vergi Müfettiş Yardımcısı kadrolarına
atanmış sayılanların yeterlik sınavları, ek 29 uncu maddenin
onuncu fıkrası uyarınca yürürlüğe konulan yönetmelik
hükümlerine göre yapılır. Ancak, 1/3/2013 tarihinden önce
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yapılacak yeterlik sınavlarında performans değerlendirme
sistemine göre başarılı olma şartı aranmaz.
Maliye Müfettişi, Hesap Uzmanı, Gelirler Kontrolörü ve
Vergi Denetmeni kadrolarında bulunanlardan ikinci fıkra
uyarınca Vergi Müfettişi kadrolarına atanmış sayılanların
Vergi Başmüfettişi kadrolarına atanabilmeleri için bu Kanun
Hükmünde Kararnamede öngörülen şartlar aranır. Ancak,
Maliye Müfettişi, Hesap Uzmanı ve Gelirler Kontrolörlerinden
Vergi Müfettişliğine atanma tarihi itibarıyla on yıllık çalışma
süresinin dolmasına üç yıldan az süre kalanlar için performans
değerlendirmesi bakımından aranan asgari üç yıllık süre
yerine bir yıldan aşağı olmamak üzere kalan süre dikkate alınır.
Ek 29 uncu maddede öngörülen performans değerlendirme
sisteminin uygulanmasına 1/1/2012 tarihinden itibaren başlanır.
İkinci fıkrada belirtilen kadrolarda geçirilen süreler Bakanlıkta
Vergi Başmüfettişi, Vergi Müfettişi ve Vergi Müfettiş Yardımcısı
olarak geçmiş sayılır. (Ek cümle: 11/10/2011-KHK-666/5
md.) Bu madde uyarınca Vergi Müfettişi kadrolarına atanmış
sayılanlardan halen bu kadrolarda bulunanlar, 657 sayılı Kanuna
ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I- Genel İdare Hizmetleri
Sınıfı” bölümünün (g) bendinde öngörülen ek göstergelerden,
anılan bentte belirtilen şartlar aranmaksızın yararlanır.
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği
tarihten önce Maliye Müfettişi, Hesap Uzmanı, Gelirler
Kontrolörü ve Vergi Denetmeni unvanını kazanmış
olanlardan, bu unvanları kazandıktan sonra özel sektörde
çalışmış olanlar hariç olmak üzere Bakanlık ve bağlı, ilgili ve
ilişkili kuruluşlarında yönetici kadrolarında bulunanlar Vergi
Müfettişi kadrolarına atanabilir.
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Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasına
ilişkin düzenlemeler, 31/10/2011 tarihine kadar yürürlüğe
konulur. Bu düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut
düzenlemelerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı
olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
Bu Kanun Hükmünde Kararnamede Vergi Denetim Kurulu
Başkanlığına ve Vergi Müfettişlerine verilen görev ve yetkiler
kapsamında olmak şartıyla; mevzuatta Maliye Teftiş Kurulu,
Hesap Uzmanları Kurulu, Gelirler Kontrolörleri Başkanlığına
yapılmış olan atıflar Vergi Denetim Kuruluna, Maliye
Müfettişleri, Hesap Uzmanları, Gelirler Kontrolörleri ve Vergi
Denetmenlerine yapılmış olan atıflar Vergi Müfettişlerine
yapılmış sayılır.
Vergi Müfettişliğine atananların bu Kanun Hükmünde
Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlamış işleri
devam ettirilerek ilgili mevzuatında yer alan hükümlere göre
sonuçlandırılır.
Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Vergi Denetim
Kurulu Başkanlığı teşkilatlanıncaya kadar, Başkanlığa verilen
görev ve hizmetler daha önce bu görevleri yapmakta olan
birimler ve mevcut personel tarafından yapılmaya devam edilir.
Gelir İdaresi Başkanlığı Gelirler Kontrolörleri Başkanlığında ve
vergi dairesi başkanlıklarında Vergi Denetmenlerinin görev
yaptıkları birimlerde çalışan personel de bu süre içerisinde
görevlerine devam eder.
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının 2011 mali yılı
harcamaları, 6091 sayılı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Kanununa istinaden Bakanlık tarafından yeni bir düzenleme
yapılıncaya kadar kaldırılan Maliye Teftiş Kurulu ve Hesap
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Uzmanları Kurulu Başkanlıklarının 2011 yılı bütçelerinde yer
alan ödeneklerden karşılanır. Bu Kanun Hükmünde Kararname
ile kurulan Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı teşkilatlanıncaya
kadar, bu Kanun Hükmünde Kararname ile Gelirler
Başkontrolörü, Gelirler Kontrolörü, Stajyer Gelirler Kontrolörü
ile Vergi Denetmen ve Yardımcısı iken Vergi Müfettişliğine
atananlara yapılacak her türlü ödemeler ile bunların görev
yaptıkları birimlerin diğer her türlü harcamaları Gelir İdaresi
Başkanlığının 2011 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerden
karşılanır.
Geçici 11 inci madde ile bu maddenin uygulanmasında
teşkilat, personel, yürütülen işler ve hizmetler, demirbaş
devri, taşınmazların tahsisi ve benzeri diğer konularda ortaya
çıkacak tereddütleri gidermeye ve uygulamayı sağlamaya
Bakan yetkilidir.
...
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YÖNETMELİKLER
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VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİ5

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Vergi Denetim Kurulu
Başkanlığının görev, yetki ve sorumluluklarını, Grup
Başkanlıklarının görev alanlarını, Vergi Müfettişlerinin
görev, yetki ve sorumluluklarını, mesleğe alınmalarını,
yetiştirilmelerini, yeterliklerini, yükselmelerini ve Grup
Başkanlıklarında görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esasları
düzenler.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 178 sayılı Maliye Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
Ek 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

VERGİ DENETİMİ MEVZUATI

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Maliye Bakanını,
b) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,
c) Başkan: Vergi Denetim Kurulu Başkanını,
ç) Başkan Yardımcısı: Vergi Denetim Kurulu Başkan
Yardımcısını,
5 Resmî Gazete Tarih ve Sayısı: 31.10.2011 – 28101.
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d) Başkanlık: Vergi Denetim Kurulu Başkanlığını,
e) Grup Başkanı: Grup Başkanlığı bulunan yerlerdeki Grup
Başkanını,
f ) Grup Başkanlığı: Uygun görülen yerlerde Bakan onayı ile
kurulan Başkanlığa bağlı Grup Başkanlıklarını,
g) Kurul: Vergi Denetim Kurulunu,
ğ) Sınav Kurulu: Bakan onayı ile Başkan veya Başkan
Yardımcılarından
birinin
başkanlığında,
(Mülga
ibare:RG-27/3/2013-28600)(…) Vergi Müfettişi olarak görev
yapanlar arasından seçilecek en az beş asıl ve iki yedek üyeden
oluşan giriş ve yeterlik sınavlarını yapan kurulu,
h) Vergi Müfettişi: Vergi Başmüfettişi, Vergi Müfettişi ve Vergi
Müfettiş Yardımcılarını,
ı) (A) Grup Başkanlığı: Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler
Grup Başkanlığını,
i) (B) Grup Başkanlığı: Büyük Ölçekli Mükellefler Grup
Başkanlığını,
j) (C) Grup Başkanlığı: Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele
Grup Başkanlığını,
k) (Ç) Grup Başkanlığı: Örtülü Sermaye, Transfer
Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığını,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Görev ve Yetkiler

Kurulun görev ve yetkileri
MADDE 5 – (1) Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
a) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer gelir kanunları
kapsamında vergi incelemeleri yapmak.
b) Her türlü bilgi, veri ve istatistiği toplamak suretiyle
oluşturulacak Risk Analiz Sistemi üzerinden mükelleflerin
faaliyetlerini gruplar ve sektörler itibarıyla analiz etmek,
mukayeseler yapmak ve bu suretle risk alanlarını tespit etmek.
c) Vergi yükümlülüklerine ilişkin ihbar ve şikâyetleri
değerlendirmek.
ç) Vergi incelemelerinde Gelir İdaresi Başkanlığı ile gerekli
eşgüdümü ve işbirliğini sağlamak.
d) İnceleme ve denetim sonuçlarını izlemek, değerlendirmek
ve istatistikler oluşturmak.
e) Vergi inceleme ve denetimleri ile raporlamaya ilişkin
standart, ilke, yöntem ve teknikleri geliştirmek, inceleme ve
denetim rehberleri hazırlamak, vergi incelemesi yapmaya
yetkili olanların uyacakları etik kuralları belirlemek.
f ) Vergi Müfettişlerinin mesleki yeterlik ve yetkinliklerinin
sağlanması ve artırılması için gerekli çalışmaları yapmak,
bu amaca katkı sağlamak üzere Kalite Güvence Sistemini
geliştirerek uygulamak.
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Kuruluş
MADDE 4 – (1) Başkanlık; bir Başkan, Başkan Yardımcıları,
Grup Başkanları ve Vergi Müfettişlerinden oluşur.
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g) Performans Değerlendirme Sistemi oluşturmak ve
Vergi Müfettişlerinin performansını bu sisteme göre
değerlendirmek.
ğ) Vergi kaçırma ve vergiden kaçınma alanındaki gelişmeler
ile bunların ortaya çıkarılması ve önlenmesine yönelik
yöntemler konusunda araştırmalar yapmak.
h) Vergi mevzuatı ile ilgili görüş ve önerilerde bulunmak.
ı) Bakan tarafından verilen teftiş, inceleme, denetim ve
soruşturmaları yapmak.
i) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 6 – (1) Vergi Denetim Kurulu Başkanı, atama tarihi
itibarıyla Devlet memuriyetinde bulunan, kamudaki hizmet
süresi toplamı oniki yılı aşan ve bu sürenin en az on yılında
Vergi Müfettişi olarak görev yapmış olanlar arasından atanır.
Başkan, Vergi Müfettişi sıfat ve yetkilerini haizdir.
(2) Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Başkanlığı yönetmek, çalışmaları düzenlemek ve
denetlemek.
b) Genel Çalışma Planını hazırlayarak en geç ilgili olduğu
takvim yılının Nisan ayı başında yürürlüğe girecek şekilde
Bakanın onayına sunmak, onaylanmış planın uygulanmasını
ve lüzumu halinde değiştirilmesini sağlamak.
c) Teftiş ve soruşturmalara ilişkin onayları Bakana sunmak.
ç) (A) Grup Başkanlıklarında görev yapan Vergi Müfettişlerinin
görevlendirilecekleri Grup Başkanlıklarını belirlemek.
d) Vergi Müfettişlerini görevlendirmek, verilen görevlerin
uygulanışını izlemek ve çalışmalarını denetlemek.
e) Bakan tarafından verilecek görevler ile mevzuatta
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öngörülen diğer görevleri yapmak.
Başkan Yardımcılığı
MADDE 7 – (1) Görevlerin yürütülmesinde Başkana
yardımcı olmak üzere, atama tarihi itibarıyla Devlet
memuriyetinde bulunan, kamudaki hizmet süresi toplamı
on yılı aşan ve bu sürenin en az sekiz yılında Vergi Müfettişi
olarak görev yapmış olanlar arasından, en fazla (Değişik
ibare:RG-2/10/2013-28783) altı Başkan Yardımcısı atanabilir.
(2) Başkan Yardımcıları, Vergi Müfettişi sıfat ve yetkilerini
haiz olup, Başkanın görevlendirmesi doğrultusunda iş ve
işlemlerin yürütülmesini sağlarlar.
Grup Başkanlığı
MADDE 8 – (1) Kurula verilen görevlerin yerine
getirilmesinde,
uzmanlaşma
ve
işbölümünün
sağlanması
(Ek
ibare:RG-15/10/2014-29146)
ile
işgücünün verimli kullanılması amacıyla uygun görülen
yerlerde Bakan onayı ile doğrudan Başkanlığa bağlı
olmak üzere aşağıdaki Grup Başkanlıkları kurulabilir (Ek
ibare:RG-15/10/2014-29146) veya kaldırılabilir.
a) Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı.
b) Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı.
c) Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı.
ç) Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı
Kazançlar Grup Başkanlığı.
(2) Birinci fıkrada belirtilen Grup Başkanlıkları, uygun
görülen yerlerde ihtiyaca göre birden fazla sayıda kurulabilir.
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(3) (B), (C) ve (Ç) Grup Başkanlıklarında görev yapan Vergi
Müfettişlerinin görevlendirilecekleri Grup Başkanlıkları, Bakan
tarafından belirlenir.
Grup Başkanı
MADDE 9 – (1) Grup Başkanları, görevlendirme tarihi
itibarıyla Vergi Müfettişi kadrosunda bulunan, kamudaki
görev süresi toplamı on yılı aşan ve bu sürenin en az sekiz
yılında Vergi Müfettişi olarak görev yapmış olanlar arasından
Bakan onayı ile görevlendirilir.
(2) Grup Başkanları, Vergi Müfettişi sıfat ve yetkilerini haiz
olup, Grup Başkanlığını, Genel Çalışma Planı ve Başkanlığın
emir ve talimatları çerçevesinde yönetir.
(3) Grup Başkanları,
a) Vergi Müfettişlerinin çalışmalarını Başkanlığın emir ve
talimatları çerçevesinde (Ek ibare:RG-2/10/2013-28783) 41
inci maddede yazılı kurallara uyulmasını da sağlamak
üzere, sevk ve idare eder, denetler.
b) Grup Başkanlığının çalışmaları ve sonuçları hakkında
Başkanlığa bilgi verir.
c) Grup Başkanlığının çalışmalarını, Vergi Dairesi Başkanlıkları
ile eşgüdüm ve işbirliği halinde yürütür.
ç)
(Değişik:RG-2/10/2013-28783)
Vergi
Müfettiş
Yardımcılarının gruplarında görevli bulundukları süre
boyunca meslek ve hizmet gereklerine en uygun şekilde
yetiştirilmesinden sorumludur.
d) Başkanlıkça verilen diğer işleri yapar.
(4) Başkanlıkça, gerekli görülen Grup Başkanlıklarında Grup
Başkanına yardımcı olmak üzere bir veya daha fazla Vergi
Müfettişi görevlendirilebilir.
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İKİNCİ KISIM
Vergi Müfettiş Yardımcılığına Giriş ve Çalışma Esasları
BİRİNCİ BÖLÜM
Vergi Müfettiş Yardımcılığına Giriş

Vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınavı
MADDE 11 – (1) Vergi Müfettiş Yardımcılığına atanmak için,
vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınavını kazanmak şarttır.
(2) Giriş sınavlarının açılış tarihleri, sınava davet ve ilan ile
ilgili hususlar Bakanlıkça belirlenir.
(3) Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı bir
sınavdır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava
alınmazlar.
(4) (Değişik:RG-15/10/2014-29146) Vergi Müfettiş
Yardımcılığı Giriş Sınavı Başkanlıkça belirlenen yerlerde yapılır.

VERGİ DENETİMİ MEVZUATI

Vergi Müfettiş Yardımcılığına giriş
MADDE 10 – (1) Vergi Müfettişliği mesleğine özel yarışma
sınavıyla Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak girilir.

Giriş sınavı şartları
MADDE 12 – (1) Vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınavına
katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci
maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak.
b) (Değişik:RG-15/10/2014-29146) Yazılı sınavın yapıldığı
yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış
olmak.
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c) (Değişik:RG-15/10/2014-29146) Aşağıda yer verilen
eğitim şartlarını taşımak;
1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal
bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile
bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık
fakültelerden birini bitirmiş olmak veya,
2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik
fakültelerinin lisans bölümleri ile Eğitim, Fen ve Edebiyat
Fakültelerinin Matematik, İstatistik, Fizik, Kimya, Biyoloji,
Fen Bilimleri ile Fen ve Teknoloji bölümlerinden ya da
bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık
fakültelerden birini bitirmiş olmak.
ç) Daha önce vergi müfettiş yardımcılığı sınavına katılmamış
veya en fazla (Değişik ibare:RG-27/3/2013-28600) iki kez
katılmış olmak.
d) Başvuruyu, Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde
Başkanlıkça yayımlanan Giriş Sınavı Duyurusunda belirtilen
şartlara uygun olarak süresi içerisinde yapmış olmak.
e) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak
Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik gereği yapılacak Kamu
Personel Seçme Sınavı (KPSS)’nda, sınav duyurusunda
belirtilecek ilgili puan türünden veya türlerinden (Değişik
ibare:RG-27/3/2013-28600)Başkanlıkça belirlenecek asgari
puan şartını sağlamak.
f ) Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri haiz
bulunmak.
g) (Ek:RG-2/10/2013-28783) Yönetmeliğin 23, 29 ve 35
inci maddeleri gereğince Vergi Müfettişliği kadrosuyla ilişiği
kesilenler bu fıkrada sayılan şartları taşısalar dahi giriş sınavına
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Giriş sınavı duyurusu ve başvuru
MADDE 13 – (Değişik:RG-27/3/2013-28600)
(1) Giriş sınavı duyurusu Bakanlıkça belirlenen esaslar
çerçevesinde Başkanlıkça yapılır.
(2) (Değişik:RG-15/10/2014-29146) Başkanlıkça, giriş
sınavı duyurusunda, mezun olunan fakültelere, bölümlere ve
KPSS (A) puan türlerine ilişkin belirleme yapılmışsa, sadece
belirlenen fakülteler ve bölümlerden mezun olan ve istenen
puan türünden yeterli puanı alan adaylar başvuru yapabilirler.
(3) (Ek:RG-15/10/2014-29146) Sınava girmek isteyenler
Başkanlığa, şekli Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde
Başkanlıkça hazırlanan Sınav Başvuru Formu ile müracaat
ederler. Elektronik ortamdaki veya postadaki gecikmelerden
dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.
(4) (Ek:RG-15/10/2014-29146) Yazılı sınavın bu
Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası gereğince
yapılması halinde sınavın başvurusuna ilişkin hususlar
protokolde yer alır.
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katılamazlar.
(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşımadıkları daha
sonradan anlaşılan adayların giriş sınavını kazanmaları halinde
atamaları yapılmaz, bu durumun atamadan sonra ortaya
çıkması halinde ise atama işlemi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak
talep edemezler ve gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili
hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulur.
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Yazılı sınavların uygulanması
MADDE 14 – (Değişik:RG-15/10/2014-29146)
(1) Başkanlık, giriş sınavının yazılı bölümünün tamamının
veya bir kısmının başka kurum veya kuruluşlar tarafından
yapılmasına karar verebilir.
(2) Başkanlık, giriş sınavı duyurusunda belirtmek şartıyla
giriş sınavının yazılı bölümünü, bu Yönetmeliğin 12 nci
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen farklı
fakülteler ve bölümler için ayrı ayrı veya birlikte yapabileceği
gibi imzalanacak bir protokolle başka kurum veya kuruluşlara
da yaptırabilir.
(3) Yazılı sınavın imzalanacak bir protokolle başka kurum
veya kuruluşlara yaptırılması halinde sınavın usulü, sınav
konuları, sınav tarihi ve yeri ile sınava ilişkin diğer hususlar
protokolde yer alır.
(4) Vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınav soruları aşağıda
belirtilen konu gruplarından hazırlanır. Başkanlık, yabancı dil
konusunu sınav konularından hariç tutabilir.
a) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının
(c) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen okullardan
mezun olanlar aşağıdaki konulardan sorumlu tutulur:
1) Maliye: Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Vergi Teorisi ve
Türk Vergi Sistemi, Kamu Maliyesi.
2) İktisat: Mikro ve Makro İktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi,
Para Teorisi ve Politikası, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat
ve İktisadi Kuruluşlar.
3) Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukukunun Genel Esasları
ve İdari Yargı, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulünün
Genel Esasları, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku
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hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve
Sigorta Hukuku hariç).
4) Muhasebe: Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi,
Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi.
5) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden
birisi.
b) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının
(c) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen okullardan
mezun olanlar aşağıdaki konulardan sorumlu tutulur:
1) Fakültelerin ilgili bölümleri müfredatı dikkate alınarak
belirlenen alan bilgisi,
2) Yabancı Dil; İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden
birisi.
Yazılı sınavın değerlendirilmesi
MADDE 15 – (Değişik:RG-15/10/2014-29146)
(1) sınav, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en
yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak Sınav Kurulunca
imzalanan bir tutanağa bağlanır.
(2) Yazılı sınavdan başarılı sayılmak için sınav gruplarının her
birinden alınan notun 50’den, bu notların ortalamasının da
65’den aşağı olmaması gerekir.
(3) Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan, en yüksek
puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro
sayısının iki katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki
adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Yazılı
sınavdan en az 65 puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan
diğer adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
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Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması
MADDE 16 – (Değişik:RG-15/10/2014-29146)
(1) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara, sözlü sınavın
yerine ve tarihine ilişkin listeler, uygun yerlere asılmak ve
Başkanlık internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.
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Sözlü sınavın yapılması ve değerlendirilmesi
MADDE 17 – (1) Sözlü sınav, yazılı sınav sonucunun
duyurulmasından en az 15 gün sonra (Mülga
ibare:RG-27/3/2013-28600)(…) yapılır.
(2) Sözlü sınavlar, adayın;
a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve
muhakeme gücünün,
b) Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve
tepkilerinin mesleğe veya göreve uygunluğunun,
c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının,
ç) Genel yetenek ve genel kültürünün,
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının,
değerlendirilmesi suretiyle yapılır.
(3) Adayların ikinci fıkrada yazılı özelliklerinin
her biri, Sınav Kurulu Başkan ve üyelerince (Ek
ibare:RG-2/10/2013-28783) (sözlü sınavın birden fazla
komisyon tarafından yapılması halinde ise en az beş Sınav
Kurulu üyesince) 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
Yapılan değerlendirmeye göre verilen puanlar tutanağa
geçirilir. Bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını
teşkil eder.
(4) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sözlü sınav puanının
65’den az olmaması gerekir.

İSMMMO MEVZUAT SERİSİ 12

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

Giriş sınavı puanının ve başarı sıralamasının tespit
edilmesi
MADDE 18 – (1) Giriş sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan
adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik
ortalaması alınarak hesaplanır.
(2) Giriş sınavı sonuçları, Sınav Kurulunca, puanı en yüksek
adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya
konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday tespit
edilerek bir liste halinde tutanağa bağlanır.
(3) Adayların başarı derecesi tespit edilirken, giriş sınavı
puanının eşit olması halinde, yazılı sınav puanı yüksek olan
adaya; yazılı sınav puanının da eşit olması halinde, KPSS (A)
puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.
(4) Giriş sınavından 65 ve üzerinde puan almış olmak, atama
yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için müktesep
hak teşkil etmez.
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(5) Sınav Kurulu sözlü sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit
eder.
(6) Sözlü sınav ile ilgili olarak, bu maddede yer alan hususlar
dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Giriş sınavı sonucunun duyurulması
MADDE 19 – (1) Giriş sınavında başarılı olan adaylar ile
başarı sırasına göre en başarılı (Değişik ibare:RG-2/10/201328783)%5’in ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı
listeler, uygun yerlere asılmak ve Başkanlık internet sitesinde
yayımlanmak suretiyle duyurulur. Ayrıca sınavda başarılı olan
adaylara sonuç, yazı ile de bildirilir.
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(2) En başarılı (Değişik İİare: RG-2/10/2013-28783)
%5’in tespitinde ondalık kısım üste tamamlanır.
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İKİNCİ BÖLÜM
Vergi Müfettiş Yardımcılarının Görevlendirileceği Grup
Başkanlıklarının Belirlenmesine İlişkin Esaslar
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Vergi Müfettiş Yardımcılarının atanması ve
görevlendirilmesi
MADDE 20 – (1) Giriş sınavında başarılı olan adaylar Bakan
onayı ile Vergi Müfettiş Yardımcılığına atanırlar.
(2) Vergi Müfettiş Yardımcılığına atananlar, Başkanlık
emrinde
(Mülga
ibare:RG-2/10/2013-28783)
(…) temel eğitime tabi tutulur. (Mülga ikinci
cümle:RG-2/10/2013-28783) (…)
(B), (C) ve (Ç) Grup Başkanlıklarında görevlendirilecek
Vergi Müfettiş Yardımcılarının temel eğitim konuları
MADDE 21 – (Başlığı ile birlikte değişik: RG-2/10/201328783)
(1) Vergi Müfettiş Yardımcılığına atananlardan giriş
sınavındaki başarı sırasına göre en başarılı %5, en az üç ay
olmak üzere temel eğitime tabi tutulur. Bu eğitim, temel
vergi mevzuatı, revizyon, vergi inceleme teknikleri, ihtisas
muhasebeleri, mali tablolar analizi, istatistik, gider ve milli
emlak mevzuatı ile Başkanlıkça belirlenen diğer konulardan
oluşur.
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(A) Grup Başkanlıklarında görevlendirilecek Vergi
Müfettiş Yardımcılarının temel eğitim konuları
MADDE 22 – (Başlığı ile birlikte değişik: RG-2/10/201328783)
(1) Vergi Müfettiş Yardımcılığına atananlardan giriş
sınavındaki başarı sırasına göre en başarılı %5’e giremeyenler,
en az üç ay olmak üzere temel eğitime tabi tutulur. Bu eğitim,
temel vergi mevzuatı, revizyon, vergi inceleme teknikleri,
gider ve milli emlak mevzuatı ile Başkanlıkça belirlenen diğer
konulardan oluşur.
Temel eğitim seminer notunun tespiti ve sonucunun
değerlendirilmesi
MADDE 23 – (Başlığı ile birlikte değişik: RG-2/10/201328783)
(1) Temel eğitimde her bir konu veya konu grubu itibarıyla
ayrı ayrı sınav yapılırken, temel eğitim sonunda da tüm
konuları kapsayan genel bir sınav yapılır. Her bir konu veya
konu grubu itibarıyla yapılacak sınavlardan 100 tam puan
üzerinden alınan puanların aritmetik ortalamasının %40’ı ile
temel eğitim sonunda genel sınavda 100 tam puan üzerinden
alınan notun %60’ının toplamı temel eğitim seminer notunu
oluşturur.
(2) Birinci yılın sonunda performans değerlendirmesine
göre başarısız olan Vergi Müfettiş Yardımcıları yetki ve yeterlik
sınavları beklenmeksizin Bakanlık teşkilatında derecelerine
uygun memur kadrolarına atanırlar.

İSMMMO MEVZUAT SERİSİ 12

VERGİ DENETİMİ MEVZUATI

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

169

VERGİ DENETİMİ MEVZUATI

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

170

Vergi Müfettiş Yardımcılarının görevlendirilecekleri
Grup Başkanlıkları
MADDE 24 – (Başlığı ile birlikte değişik: RG-2/10/201328783)
(1) 21 inci maddede belirtilen konulardan temel eğitime
tabi tutulacak Vergi Müfettiş Yardımcıları, Bakan tarafından (B),
(C) ve (Ç) Grup Başkanlıklarından birinde ihtiyaçlar gözetilerek
görevlendirilir.
(2) 22 nci maddede belirtilen konulardan temel eğitimlerini
başarıyla tamamlayan Vergi Müfettiş Yardımcıları, temel eğitim
seminer notu başarı sırasına göre ve tercihleri de dikkate
alınarak Başkanlık tarafından (A) Grup Başkanlıklarından
birinde ihtiyaçlar gözetilerek görevlendirilir. Başarı sırası,
temel eğitim seminer notunun yüksek olandan düşük olana
doğru sıralanması suretiyle belli edilir.
(A) Grup Başkanlıklarında görevlendirilecek Vergi
Müfettiş Yardımcıları
MADDE 25 – (Mülga:RG-2/10/2013-28783)
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Yardımcılık dönemi ve yeri
MADDE 26 – (1) Vergi Müfettiş Yardımcıları üç yıllık bir
yardımcılık dönemine tabidirler ve yardımcılık dönemini
turneler, eğitim ve benzeri faaliyetler dışında esas olarak
dâhil oldukları Grup Başkanlıklarında geçirirler. (Değişik
ibare:RG-2/10/2013-28783) Temel eğitimde geçen süreler
üç yıllık sürenin hesabında dikkate alınır.
Yetiştirmede amaç
MADDE 27 – (1) Vergi Müfettiş Yardımcılarının
yetiştirilmesinde aşağıdaki amaçlar güdülür:
a) Görev ve yetki alanlarına giren konularda, yeterli bilgi,
ihtisas ve deneyime sahip olmalarını sağlamak.
b) Mesleğin gerektirdiği bilgi işlem teknolojilerini
öğrenmelerini sağlamak.
c) Görev ve yetki alanlarına giren konularda bilimsel
araştırma yapma becerilerini kazandırmak.
ç) Yabancı dil bilgilerini geliştirmelerini teşvik etmek.
d) Analitik düşünme, takım çalışması ve iletişim becerilerini
geliştirmek.
e) Mesleğin gerektirdiği diğer niteliklere sahip olmalarını
sağlamak.
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ÜÇÜNCÜ KISIM
Vergi Müfettişlerinin Yetiştirilmeleri, Yeterlikleri ve
Meslekte Yükselmeleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Vergi Müfettişlerinin Yetiştirilmeleri
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Yetiştirme şekli
MADDE 28 – (1) Vergi Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesi
aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) 21 ve 24 üncü maddelerde belirtilen eğitimlerden sonra
Başkanlıkça belirlenen konularda ayrıca eğitime tabi tutulurlar.
b) Vergi Müfettişlerinin refakatinde çalışırlar ve onların
göstereceği işleri yaparlar.
c) Yardımcılık dönemlerinde, meslek konuları üzerinde
düzenlenecek kurs ve seminerlere devam ederler.
(2) Vergi Müfettiş Yardımcılarının yukarıdaki esaslar
dairesinde yetiştirilmesi için gerekli tedbirler Başkanlıkça
alınır.
Vergi Müfettiş Yardımcılarına yetki verilmesi
MADDE 29 – (1) Vergi Müfettiş Yardımcıları, mesleğe
girişlerinden itibaren fiilen 18 ay çalıştıktan sonra, Başkanlıkça
tespit edilen bir tarihte yetki sınavına tabi tutulurlar. 18 aylık
sürenin hesabında (Mülga ibare: RG-2/10/2013-28783)
(…) temel eğitimde geçen süreler de dikkate alınır. (Değişik
ibare:RG-2/10/2013-28783) Aylıksız izinler ile raporlu gün
sayıları fiilen çalışılan sürenin hesabında dikkate alınmaz.
(2) Yetki sınavı, Vergi Müfettiş Yardımcılarının görev ve yetki
alanlarına giren yürürlükteki mevzuat ve bunun uygulamasına
ilişkin
mesleğin
gerektirdiği
niteliklerin
kazanılıp
kazanılmadığını, performans değerlendirmesi kapsamında,
ölçen bir sınavdır. Sınav sonucunda yeterli görülenlere re’sen
inceleme, teftiş ve soruşturma yetkisi verilir.
(3) Yetki sınavı, Başkanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde
ve yazılı olarak yapılır. Yetki sınavında başarılı olmak için, sınav
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oturumlarının her birinden 100 tam puan üzerinden en az
50 puan alınması ve bütün sınav oturumlarından alınacak
puanların ortalamasının 65’den aşağı olmaması şarttır.
(4) Yetki sınavında başarılı olamayanlar, en az üç ay
süresince bir Vergi Müfettişinin refakatinde çalıştıktan sonra,
Başkanlıkça belirlenen bir tarihte yeniden yetki sınavına
girerler. Bu sınavda da başarılı olamayan veya özürsüz olarak
sınava girmeyen Vergi Müfettiş Yardımcıları, performans
değerlendirmesine göre başarısız sayılır. Yeterlik sınavına
girmeye hak kazanamayan bu kişiler, Bakanlık teşkilatında
derecelerine uygun memur kadrolarına atanırlar.
(5) Yetkili Vergi Müfettiş Yardımcıları, Başkanlıkça gerekli
görülen hallerde diğer yetkili Vergi Müfettiş Yardımcıları veya
Vergi Müfettişleriyle birlikte görevlendirilebilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Yeterlik Sınavı, Atama ve Yükselme
Vergi Müfettiş Yardımcılarının yeterlik sınavı
MADDE 30 – (1) Vergi Müfettiş Yardımcıları, fiilen
üç yıl çalışmak ve yardımcılık döneminde performans
değerlendirmesine göre başarılı olmak şartıyla yapılacak
yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. (Değişik
ibare:RG-2/10/2013-28783) Aylıksız izinler ile raporlu gün
sayıları fiilen çalışılan sürenin hesabında dikkate alınmaz.
(2) Yeterlik sınavı ile Vergi Müfettiş Yardımcılarının görev ve
yetki alanlarına giren yürürlükteki mevzuat ve bu mevzuatın
uygulamasını; inceleme, teftiş ve soruşturma yöntemleri
hakkındaki bilgilerini; mesleğin gerektirdiği diğer bilgi ve
nitelikleri kazanıp kazanmadıkları ölçülür.
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(3) Başkanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde yapılan
yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur.
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(A) Grup Başkanlıklarında görevlendirilen Vergi Müfettiş
Yardımcılarının yeterlik sınav konuları
MADDE 31 – (1) (A) Grup Başkanlıklarında görevlendirilen
Vergi Müfettiş Yardımcılarının yeterlik sınav soruları aşağıdaki
konu gruplarından hazırlanır:
a) Muhasebe
1) Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Maliyet
Muhasebesi
2) Mali Tablolar Analizi
3) Tekdüzen Hesap Planı ve işleyişi, Türkiye Muhasebe
Standartları (TMS) ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları
(TFRS) ve bu standartların uygulaması
b) Vergi İnceleme Usul ve Uygulamaları
1) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer gelir kanunları
kapsamında yapılan vergi incelemeleri
2) Revizyon teknikleri
c) Vergi Hukuku ve Özel Hukuk
1) Her türlü vergi, resim ve harçlara ait kanunlar, usul
kanunları ve vergilendirmeye ilişkin diğer mevzuat ve
uygulamaları
2) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 2575 sayılı
Danıştay Kanunu, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare
Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri
Hakkında Kanun ve uygulamaları
3) Ticaret Hukuku
4) 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında
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Kanun ve ilgili mevzuat
ç) Gider ve Milli Emlak Mevzuatı
1) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (mali hükümler)
3) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
4) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanunu
5) 6245 sayılı Harcırah Kanunu
6) Devlet mallarının edinimi, idaresi ve elden çıkarılmasına
ilişkin mevzuat
d) Teftiş ve Soruşturma Usul ve Esasları
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
2) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve
Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
3) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Genel Hükümleri ile
kamu görevlilerine özgü suçlara ilişkin hükümleri ve ilgili
diğer mevzuat
4) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin
Yargılanması Hakkında Kanun
5) Maliye Bakanlığı ve bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarına dair
teşkilat kanunları ile ilgili diğer mevzuat
6) 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuat
7) 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi
Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat
8) Teftiş usulleri
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(B), (C) ve (Ç) Grup Başkanlıklarında görevlendirilen
Vergi Müfettiş Yardımcılarının yeterlik sınav konuları
MADDE 32 – (1) (B), (C) ve (Ç) Grup Başkanlıklarında
görevlendirilen Vergi Müfettiş Yardımcılarının yeterlik sınav
soruları aşağıdaki konu gruplarından hazırlanır:
a) Muhasebe ve Finans
1) Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Bankacılık
Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi
2) Mali Tablolar Analizi
3) Tekdüzen Hesap Planı ve işleyişi, Türkiye Muhasebe
Standartları (TMS) ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları
(TFRS) ve bu standartların uygulaması
4) Finansal analiz teknikleri ve finansal matematik
b) Vergi İnceleme Usul ve Esasları
1) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer gelir kanunları
kapsamında yapılan vergi incelemeleri
2) Revizyon teknikleri
3) Örtülü sermaye, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü
kazanç dağıtımı ve yurtdışı kazançların dağıtımına ilişkin
inceleme ve revizyon teknikleri
4) Organize vergi kaçakçılığıyla mücadele yöntemleri
c) Vergi Hukuku ve Özel Hukuk
1) Her türlü vergi, resim ve harçlara ait kanunlar, usul
kanunları ve vergilendirmeye ilişkin diğer mevzuat ve
uygulamaları
2) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 2575 sayılı
Danıştay Kanunu, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare
Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri
Hakkında Kanun ve uygulamaları
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3) Uluslararası Vergi Anlaşmaları
4) Ticaret Hukuku
ç) Kambiyo, Finansal İşlemler ve Suç Gelirleriyle Mücadele
Mevzuatı
1) Dış Ticaret ve Kambiyo Hukuku
2) 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında
Kanun ve ilgili mevzuat
3) Yabancı sermayeyi teşvik mevzuatı
4) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu
5) 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu
6) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
7) 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname
8) 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi
Hakkında Kanun
d) Gider Mevzuatı
1) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
2) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanunu
3) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
4) 6245 sayılı Harcırah Kanunu
5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (mali hükümler)
e) Milli Emlak Mevzuatı
1) Devlet mallarının edinimi, idaresi ve elden çıkarılmasına
ilişkin mevzuat
2) 4271 sayılı Türk Medeni Kanununun Eşya Hukukuna
ilişkin hükümleri
f ) Teftiş ve Soruşturma Usul ve Esasları
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
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2) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve
Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
3) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Genel Hükümleri ile
kamu görevlilerine özgü suçlara ilişkin hükümleri ve ilgili
diğer mevzuat
4) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin
Yargılanması Hakkında Kanun
5) Maliye Bakanlığı ve bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarına dair
teşkilat kanunları ile ilgili diğer mevzuat
6) 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuat
7) Teftiş usulleri
Yeterlik sınavı notlarının değerlendirilmesi
MADDE 33 – (1) Yeterlik sınavı önce yazılı, sonra da sözlü
olarak yapılır. Yazılı sınavı kazanamayanlar sözlü sınava
giremezler.
(2) Yazılı ve sözlü sınav ayrı ayrı olmak üzere 100 tam puan
üzerinden değerlendirilir.
(3) Yazılı sınavdan başarılı sayılmak için sınav gruplarının
her birinden alınan notların 50’den, notlar ortalamasının da
65’den aşağı olmaması gerekir.
(4) Sözlü sınavda Sınav Kurulu başkan ve üyelerinin her biri
tarafından ayrı ayrı verilen puanların aritmetik ortalaması
sözlü sınav notunu oluşturur.
(5) Yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması
yeterlik sınav notunu teşkil eder.
(6) Yeterlik sınavında başarılı sayılmak için giriş sınavında
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İkinci sınav hakkı
MADDE 33/A – (Ek:RG-18/2/2015-29271)
(1) Kurul tarafından yapılan yeterlik sınavlarında başarılı
olamayan veya özürsüz olarak bu sınavlara girmeyen Vergi
Müfettiş Yardımcılarına, başarılı olamadıkları ya da özürsüz
olarak girmedikleri sınavın sonuçlarının duyurulduğu tarihten
itibaren en az bir yıl daha çalışmak ve bu dönemde performans
değerlendirmesine göre başarılı olmak şartıyla, Başkanlıkça
belirlenecek bir tarihte bir defaya mahsus olmak üzere ikinci
kez sınav hakkı verilir.

VERGİ DENETİMİ MEVZUATI

alınan puanın %30’u ile yeterlik sınav notunun %70’inin
toplamının 100 puan üzerinden en az 65 olması şarttır.
(7) Sınav sonuçları Sınav Kurulu tarafından, (A) Grup
Başkanlıklarında görevlendirilen Vergi Müfettiş Yardımcılarının
yeterlik sınavında en başarılı %5’i de belirtecek şekilde, başarı
sırasına göre tutanakla tespit edilir ve liste halinde Başkanlıkça
uygun yerlere asılarak duyurulur. Sonuçlar adaylara ayrıca
yazılı olarak da bildirilir.

Atanma
MADDE 34 – (1) Yeterlik sınavında başarı gösterenler Vergi
Müfettişi olarak atanırlar.
(2) Vergi Müfettişi olarak atananlardan;
a) 32 nci maddede yer alan sınav konularından yapılan
yeterlik sınavında başarılı olanlar,
b) 31 inci maddede yer alan sınav konularından yapılan
yeterlik sınavında başarılı olanlardan başarı sırasına göre en
başarılı %5’i,
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(B), (C) ve (Ç) Grup Başkanlıklarından birinde ihtiyaçlar
gözetilerek Bakan tarafından görevlendirilir.
(3) Vergi Müfettişi olarak atananlardan, 31 inci maddede
yer alan sınav konularından yapılan yeterlik sınavında
başarılı olanlardan başarı sırasına göre en başarılı %5 dışında
kalanlar (Ek ibare:RG-18/2/2015-29271) ile 31 inci maddede
yer alan sınav konularından yapılan ikinci yeterlik sınavında
veya mazeret sınavında başarılı olanların tamamı (A) Grup
Başkanlıklarından birinde ihtiyaçlar gözetilerek Başkanlık
tarafından görevlendirilir.
Yeterlik sınavına girmeye hak kazanamayanlar, sınava
girmeyenler veya sınavda başarılı olamayanlar
MADDE 35 – (1) (Değişik:RG-18/2/2015-29271) Vergi
Müfettiş Yardımcılarından;
a)
Yardımcılık
döneminde
yapılan
performans
değerlendirmesine göre başarısız olup yeterlik sınavına
girmeye hak kazanamayanlar,
b) Girdiği ilk yeterlik sınavında başarılı olamayanlardan
veya özürsüz olarak sınava girmeyenlerden, verilen bir yıllık
ek süre içerisinde yapılan performans değerlendirmesine
göre başarısız olup ikinci yeterlik sınavına girmeye hak
kazanamayanlar,
c) İkinci defa girdiği yeterlik sınavında da başarı
gösteremeyenler,
ç) Özürsüz olarak ikinci defa yeterlik sınavına girmeyenler,
Bakanlık teşkilatında derecelerine uygun memur kadrolarına
atanırlar.
(2) Yeterlik sınavının bütününe veya sınavın herhangi
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Vergi Başmüfettişliğine yükselme
MADDE 36 – (1) Yardımcılık dönemi dâhil Vergi Müfettişi
olarak en az on yıl çalışan, yeterlik sonrası dönemde en az
üç yıl performans değerlendirmesine tabi tutulan ve yapılan
performans değerlendirmelerinde başarılı olanlar, Vergi
Başmüfettişi kadrolarına atanırlar.
(2) (A) Grup Başkanlıklarında görev yapıp, bir takvim yılı
içinde Vergi Başmüfettişi olarak atananlardan, giriş sınavında
alınan puanın %10’u, yeterlik sınavında alınan puanın %20’si
ve en az üç yıl olmak şartıyla performans değerlendirmesine
göre takvim yılları itibarıyla alınan puanların ortalamasının
%70’i esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en başarılı %5’i;
izleyen yıl içinde (B), (C) ve (Ç) Grup Başkanlıklarından birinde
ihtiyaçlar gözetilerek Bakan tarafından görevlendirilir.
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bir aşamasına sağlık, doğal afet ve benzeri haklı bir özre
dayanarak katılamayanlar, Başkanlıkça belirlenecek bir tarihte
yapılacak mazeret sınavına veya bir sonraki yeterlik sınavının
kişinin durumuna göre bütününe veya eksik kalan aşamalarına
katılarak, sınavı tamamlarlar.
(3) (Ek:RG-18/2/2015-29271) Mazeret sınavına girenler
ile ikinci kez sınav hakkı verilenlerden başarılı olanlar kıdem
sıralamasında kendilerinden bir önce yapılan yeterlik sınavında
başarılı olanların sonuna, başarı sırasına göre yerleştirilirler.

Meslek kıdemi esası
MADDE 37 – (1) Vergi Müfettişlerinin yönetimi, çalışması
ve yetişmeleri gibi konularda, esas ve usulleri Başkanlıkça
belirlenen meslek kıdemi esası uygulanır.
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DÖRDÜNCÜ KISIM
Vergi Müfettişlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları,
Çalışma Usul ve Esasları ile Çeşitli Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Vergi Müfettişlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

182

Vergi Müfettişlerinin görev ve yetkileri
MADDE 38 – (1) Vergi Müfettişlerinin görev ve yetkileri
şunlardır:
a) Vergi Usul Kanunu ve diğer gelir kanunları kapsamında
vergi incelemeleri yapmak.
b) Bakanlık ve bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında, Bakan
tarafından Kurula verilen inceleme, teftiş, denetim ve
soruşturmaları yapmak.
c) 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında
Kanun, karar ve tebliğlere göre incelemeler yapmak.
ç) 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi
Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında incelemeler
yapmak.
d) 492 sayılı Harçlar Kanununa göre harçları tahsile yetkili
memurların hesaplarını teftiş etmek, teftiş ettikleri birim
personeli hakkında görüş bildirmek.
e) Mali mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin
görüş ve önerilerini Başkanlığa bildirmek.
f ) Başkanlıkça görevlendirilmeleri halinde iktisat, maliye,
işletmecilik ve mali denetim gibi konularda araştırma ve
etütler yapmak.
g) Başkanlıkça görevlendirilmeleri halinde Vergi Müfettişleri
ve Vergi Müfettiş Yardımcılarının mesleki alanda yetkinliklerini
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artırıcı konferans, kurs, seminer gibi çalışmalara katılmak.
ğ) Refakatlerine verilecek Vergi Müfettiş Yardımcılarının
meslekte yetişmesini sağlamak; liyakat, temsil, çalışma azmi
ve başarıları hakkındaki değerlendirmelerini Başkanlığa
intikal ettirmek.
h) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
ı) Bakan tarafından Kurula verilen her türlü görevi yapmak.
(2) Birinci fıkrada belirtilen görevler Vergi Müfettişlerine,
Başkanlıkça veya Başkanlıkça uygun görülen hallerde ilgili
Grup Başkanlığınca verilir. Usulüne uygun görevlendirme
yapılmadıkça, Vergi Müfettişleri re’sen, vergi incelemesi, teftiş,
denetim ve soruşturma yapamazlar.
Teftiş edilen memurların mecburiyeti
MADDE 39 – (1) Teftişe tabi daire ve müesseselerde bulunan
görevli memurlar; para ve para hükmündeki kağıtlar ile ambar
ve depolarında bulunan ayniyatı ve bunlara ilişkin defter ve
belgeleri, elektronik ortamda tutulan ve düzenlenen defter
ve belgelerde yer alan bilgileri, internet de dâhil olmak üzere
her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve gereçleri, işlemlerle
ilgili gizli de olsa bütün vesikaları ilk talepte Vergi Müfettişine
göstermek; saymasına ve tetkik etmesine yardımda bulunmak
zorundadırlar.
(2) Teftiş, inceleme ve soruşturma yapılan birim ve
kuruluşların yöneticileri, hizmetin gereği gibi yürütülebilmesi
için, Vergi Müfettişlerine, görevleri süresince uygun bir çalışma
yeri sağlamak ve diğer tedbirleri almak zorundadırlar.
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Bildirimde bulunma
MADDE 40 – (1) Vergi Müfettişleri, memurlar hakkında,
işledikleri suçların nev›i ve mahiyetlerine göre, 3628 sayılı Mal
Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele
Kanunu hükümleri çerçevesinde doğrudan, 4483 sayılı
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında
Kanun hükümleri çerçevesinde ise Başkanlık aracılığıyla ilgili
mercilere bir raporla kovuşturma, soruşturma veya inceleme
yapılmak üzere gerekli bildirimde bulunurlar.

184

Vergi Müfettişlerinin sorumlulukları
MADDE 41 – (1) Vergi Müfettişleri, görevlerini yerine
getirirken aşağıdaki temel (Değişik ibare:RG-2/10/201328783) kurallara uyarlar.
a) Yetkili makamlar tarafından verilen iş ve görevleri
süresinde ve eksiksiz olarak tamamlarlar.
b) Mesleğin gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu
sarsacak davranışlarda bulunamazlar.
c) Refakatine verilen Vergi Müfettiş Yardımcılarının en
iyi şekilde yetişmesine özel bir önem verirler ve bu amaçla
refakat boyunca Vergi Müfettiş Yardımcılarının meslek ve
hizmet gereklerine uygun şekilde yetişmelerini gözetirler.
ç) Teftiş edilen birimin faaliyetlerini aksatmayacak şekilde
teftiş yaparlar.
d) Meslektaşlarına, diğer kamu görevlilerine ve ilgili diğer
şahıslara karşı nazik, ölçülü ve saygılı davranırlar.
e) İnceleme, teftiş ve soruşturmayla görevli bulundukları
sırada, bu işlerle ilgili bulunanlara konuk olamazlar, doğrudan
veya dolaylı olarak soruşturmayla ilgili olanların hizmet ve
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İKİNCİ BÖLÜM
Çalışmaların Planlanması
Planlamanın amacı
MADDE 42 – (1) Planlamanın amacı, Vergi Müfettişlerinin bir
yıl içerisinde yapacakları vergi incelemeleri ile teftiş, denetim
ve diğer çalışmaların bir Genel Çalışma Planında tespit
edilmesini; teftiş, soruşturma ve incelemelere ilişkin genel
esasların belirlenmesini; Başkanlığın görevlerinin sistemli ve
verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamaktır.
Genel Çalışma Planının hazırlanması
MADDE 43 – (1) Başkanlığın Genel Çalışma Planı ve bu plana
bağlı iş ve turne programları, Başkanlık tarafından hazırlanır.
(2) Genel Çalışma Planı, Başkanlığın iş gücü hacmi, inceleme
standartları ile iş ve turne programları gibi hususlar göz
önünde tutularak hazırlanır. Planın hazırlanmasında Bakanlığın
ilgili kurum ve kuruluşları tarafından yapılan inceleme,
teftiş, denetim ve diğer çalışmalar arasında koordinasyonun
sağlanmasına özen gösterilir.
(3) Genel Çalışma Planı, Bakan onayıyla kesinleşir.
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ikramlarını kabul edemezler, bunlarla alışveriş yapamazlar,
borç alıp veremezler.
f ) Başkanlıkça izin verilmedikçe; Başkanlık adına panel,
sempozyum ve komisyonlara, kurs ve seminerlere
katılamazlar, yayın yapamazlar, beyanda bulunamazlar, mesai
saatleri içerisinde lisansüstü eğitim ve doktora yapamazlar, bu
amaçla verilen kurslara katılamazlar.
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İş ve turne programı
MADDE 44 – (1) Genel Çalışma Planının bir parçası olan iş ve
turne programında aşağıdaki hususlara yer verilir:
a) Vergi incelemeleri,
b) Soruşturma işlemleri,
c) Maliye Bakanlığı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve
kuruluşlarının teftişi,
ç) Kanun, tüzük ve yönetmelik gibi mevzuat hazırlık
çalışmaları,
d) Eğitim çalışmaları,
e) Diğer denetim, inceleme, etüt ve araştırma işleri ile sair
çalışmalar.
Genel Çalışma Raporu
MADDE 45 – (1) Başkanlıkça, Genel Çalışma Planının
ilişkin olduğu yılsonu itibarıyla, plan dâhilinde yapılan
vergi incelemeleri ile teftiş, denetim ve diğer çalışmaların
değerlendirilerek Başkanlığın çalışma durum ve sonuçlarını
göstermek üzere Genel Çalışma Raporu düzenlenerek Bakana
sunulur.
(2) Genel Çalışma Raporu, Genel Çalışma Planına paralel
olarak hazırlanır. Çalışma sonuçlarına ilişkin Genel Çalışma
Planında belirlenen hedeflerin ne ölçüde gerçekleştirildikleri,
tahlil ve kıyaslama yapılarak değerlendirilir. Ayrıca aramalı
incelemeler, önemli olaylar, etütler ve planda yer almayan
diğer çalışmaların yıl içerisinde gerçekleşmesi halinde bunlar
hakkında da açıklamalar yapılır.
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Turne esası
MADDE 47 – (1) Vergi Müfettişlerinin turne programı
kapsamında geçici çalışma yerlerindeki görevleri turne
esasına göre yürütülür.
(2) İş hacmine göre personeli yetersiz bulunan Grup
Başkanlıklarının bulundukları yerlerde de ayrıca turne esası
uygulanabilir.
Turne yerleri
MADDE 48 – (1) Turne yerleri, Başkanlıkça, iş hacmi ile
inceleme ve teftiş bakımından arz ettikleri önem ve özelliklere
göre belirlenir.
(2) Bu yerler tek başına bir il veya ilçe merkezi olabileceği
gibi, ilçeler ile beraber bir il veya civar il veya ilçelerden toplu
bir bölge olarak da tespit olunabilir.

VERGİ DENETİMİ MEVZUATI

Çalışma yerleri
MADDE 46 – (1) Vergi Müfettişlerinin çalışmaları, dâhil
oldukları Grup Başkanlıkları ile geçici çalışma yerlerine göre
düzenlenir.

Turne süreleri
MADDE 49 – (1) Turne süreleri;
a) Vergi Müfettiş Yardımcıları ile 10 yılını doldurmamış Vergi
Müfettişleri için 4 ay,
b) 10 yılını doldurmuş Vergi Müfettişleri için 3 ay,
c) 15 yılını doldurmuş Vergi Müfettişleri için 2 ay,
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ç) 20 yılını dolduran Vergi Müfettişleri için ise isteğe bağlıdır.
(2) Başkanlık, turne sürelerini, iş ve turne programları
kapsamında kısaltmaya yetkilidir.
(3) Önem ve ivediliği Başkanlıkça tayin ve takdir edilmek
suretiyle, Vergi Müfettişleri turne süreleri dışında da geçici
çalışma yerlerinde görevlendirilebilir.

188

Turne programının süresinde bitirilmesi
MADDE 50 – (1) Vergi Müfettişleri çalışmalarını turne
programlarında
belirtilen
sürelerde
tamamlamaya
mecburdurlar.
(2) Turne programında gösterilen süreler on günden fazla
uzatılamaz. On günü aşan uzatmalar için Başkanlık tarafından
ayrıca görevlendirme şarttır.
(3) Zorunlu haller dışında turne süresi içinde izin alınamaz.
Zorunlu hallerde verilen izinler de turne süresine mahsup
edilemez.
Ekip çalışmaları
MADDE 51 – (1) Vergi Müfettişleri, Başkanlıkça gerekli
görülen durumlarda ekipler halinde çalışırlar.
(2) Ekiplerde işlerin düzenlenmesi ve yürütülmesi ekip
kıdemlisi tarafından sağlanır. Ekip kıdemlisi, çalışmaların seyri
ve neticeleri ile gerektiği takdirde alınması gereken tedbirler
konusunda Başkanlığa, görevin Grup Başkanı tarafından
dağıtılması halinde ise ilgili Grup Başkanlığına, bilgi verir.
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Yurtdışında eğitim
MADDE 53 – (1) Vergi Müfettişleri, ilgili Yönetmeliklerde
yer alan düzenlemeler çerçevesinde ve Başkanlıkça belirlenen
esaslara göre eğitim amacıyla yurt dışına gönderilebilirler.
Yabancı ülkelerde görevlendirme
MADDE 54 – (1) Görevlerinde başarılı Kurul mensupları
yapılacak yabancı dil sınavlarında da başarılı olmak şartı
ile Bakanlıkça lüzum görülecek inceleme ve araştırmaları
yapmak veya Bakanlıkça uygun görüldüğü hallerde mesleki
incelemelerde bulunmak maksadıyla bir yıldan fazla olmamak
üzere, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar ile her yıl Bakanlar
Kurulunca belirlenen kontenjan çerçevesinde, yabancı
memleketlere geçici görevle gönderilebilir. Ancak, yabancı
memleketlere gönderilecek Vergi Müfettişlerinin, yurt dışına
hareketten önce, yurt dışında kalınacak sürenin iki katı kadar,
Bakanlığa karşı mecburi hizmet taahhüdünde bulunmaları
şarttır.
(2) Yabancı dil sınavları, ilgili Yönetmeliklerde yazılı esaslara
göre başkan ve üyeleri Bakan tarafından tayin olunan en az üç
kişilik bir komisyon tarafından yapılır.
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Diğer birimlerle birlikte yapılan çalışmaların
koordinasyonu
MADDE 52 – (1) 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3
üncü maddesi kapsamındaki birimlerin denetim elemanlarının
aynı birim veya konularda görevlendirilmiş olmaları halinde,
çalışmaların koordinasyonu Vergi Müfettişlerince sağlanır.
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(3) Yabancı memleketlere gönderilecek Vergi Müfettişlerinin
tespitinde sınav notu ve performans değerlendirme
sonuçlarından başka, genel personel hükümleri de saklı
tutulur. Durumları bu hükümlere uymayanlar, sebep ortadan
kalkıncaya kadar gönderilmezler.
(4) Yabancı ülkelere gönderilen Vergi Müfettişleri, çalışma
sonuçları hakkında Başkanlıkça kendilerinden istenen
konulara ilişkin bir veya bir kaç etüt veya rapor düzenlerler.
Bu etüt veya raporların, Vergi Müfettişlerinin Türkiye’ye
dönüşlerinden itibaren en geç iki ay içinde Başkanlığa
verilmesi gerekir.
İnceleme, teftiş ve araştırma maksadıyla Grup
Başkanlarının yurtdışına gönderilmesi
MADDE 55 – (1) Grup Başkanlığı görevinde asgari iki yıl
süreyle bulunanlar 5 inci maddede belirtilen konularda
inceleme, teftiş ve araştırma maksadıyla geçici görevle
yurtdışına gönderilebilirler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Raporlar ile İstatistik ve Hakediş Cetveli
Çalışma sonuçları ve raporlar
MADDE 56 – (1) Vergi Müfettişleri çalışmalarının sonuçlarını,
işlerin özelliğine göre;
a) Vergi inceleme raporu,
b) Vergi suçu raporu,
c) Görüş ve öneri raporu,
ç) Cevaplı rapor,
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d) Genel kuruluş raporu,
e) Genel durum raporu,
f ) Ön inceleme raporu,
g) Soruşturma raporu,
ğ) Disiplin soruşturması raporu,
h) Bilim raporu,
ı) Yazı,
ile tespit ederler.
(2) Raporlara takvim yılı itibarıyla 1’den başlamak üzere
bir sıra numarası verilir. Bu sıra numarası 1 Ocak’tan 31
Aralık tarihine kadar devam eder. Birden fazla Vergi Müfettişi
tarafından yazılan raporlarda, her Vergi Müfettişi kendi rapor
sıra numarasını verir.
(3) Raporlarda yer verilen tespit, görüş ve önerilerin;
duraksamaya neden olmayacak şekilde açık, anlaşılır ve yazım
kurallarına uygun bir üslupla yazılmasına; ilgili mevzuata ve
inceleme, araştırma, teftiş veya soruşturma sonucu ulaşılan
delillere dayandırılmasına özen gösterilir.
Vergi inceleme raporları
MADDE 57 – (1) Vergi inceleme raporları, Vergi Usul Kanunu
ve diğer gelir kanunlarına göre yapılan vergi incelemeleri
sonucunda düzenlenir.
(2) İnceleme raporları; mükellef veya vergi sorumlusu, vergi
türü ve vergilendirme dönemi itibarıyla ayrı ayrı ve yeterli
sayıda düzenlenir.

İSMMMO MEVZUAT SERİSİ 12

VERGİ DENETİMİ MEVZUATI

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

191

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

VERGİ DENETİMİ MEVZUATI

(3) Yürütülmekte olan incelemelerde birden fazla
mükellefi veya vergi türünü ya da aynı mükellefin birden
fazla vergilendirme dönemini kapsayan eleştiri konusu
yapılabilecek hususların tespit edilmesi halinde, konunun tek
bir raporda ifade edilebilmesi amacıyla Vergi Tekniği Raporu
düzenlenebilir. Bu raporlar, sonrasında düzenlenecek vergi
inceleme raporlarının ekini oluşturur.
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Vergi suçu raporu
MADDE 58 – (1) 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesi
kapsamındaki fiillerin tespiti durumunda aynı Kanunun
367 nci maddesi uyarınca yeterli sayıda vergi suçu raporu
düzenlenir.
Görüş ve öneri raporu
MADDE 59 – (1) Aşağıdaki durum ve konular için görüş ve
öneri raporu düzenlenir:
a) Başkanlıkça tetkik ettirilen çeşitli konular hakkındaki
kanaat ve düşünceler.
b) Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, karar ve genel
tebliğlerde ve bunların uygulanmalarında görülen noksanlar
ve bunların düzeltilmesi yolları ile yeniden konulması gereken
hüküm ve usuller hakkındaki görüş ve teklifler.
c) Görevin icrası sırasında, tespit olunan konulara ilişkin
öneriler.
ç) Teftişlerde cevaplı raporlara bağlanması gerekli
görülmeyen hususlar.
d) İhbar ikramiyesi, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamındaki
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Cevaplı rapor
MADDE 60 – (1) Cevaplı raporlar, yapılan teftişlerde noksan
ve hatalı bulunan ve ilgili dairelerce düzeltilmesi gereken
işlemler hakkında, bir asıl ve iki örnek olarak ve her servis ya
da bölüm için ayrı ayrı düzenlenir.
(2) Cevaplı raporların aslı ile birer örneği; aslı usulüne göre
cevaplandırıldıktan sonra geri gönderilmek, örneği teftiş
dosyasında saklanmak üzere, rapor numarasını taşıyan birer
yazıya bağlı olarak ilgili yerlere tebliğ olunur.
(3) Malmüdürlükleri ile vergi dairelerinde yapılan teftişlere
ait cevaplı raporlar dörder örnek olarak hazırlanıp birer
örneği, bilgi için ilgili Defterdarlıklara veya Vergi Dairesi
Başkanlıklarına gönderilir.
(4) Diğer ünitelerde yapılan teftişlere ait cevaplı raporların
birer örneğinin ayrıca ikinci derecede amirlere gönderilerek
bilgi verilmesi, Vergi Müfettişinin lüzum ve fayda görmesine
bağlıdır.
(5) Cevaplı raporlarda;
a) Teftiş edilen servislere hangi tarihler itibarıyla bakıldığı,
b) Hatalı ve noksan görülen hususların ilgili mevzuatın
hangi madde veya hükmüne ilişkin bulunduğu,
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meslek mensuplarının cezai sorumlulukları gibi konular.
e) Bu Yönetmelikte sayılan rapor türleri kapsamına girmeyen
konular.
(2) Görüş ve öneri raporları, konularının ilgilendirdiği daireler
gözönünde tutularak, yeterli sayıda hazırlanır. Bu raporlar
Başkanlıkça gereği yapılmak üzere, ilgili dairelere gönderilir.
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c) Mevzuata göre yapılması gereken işlemler,
kısa ve özlü olarak belirtilir.
(6) Cevaplı raporlar, Vergi Müfettişi tarafından belirlenen
süreler içinde, teftiş edilen memurla birinci ve ikinci derecede
amirleri tarafından cevaplandırıldıktan sonra Vergi Müfettişine
iade olunur. Gelen raporlar en geç 15 gün içinde Vergi Müfettişi
tarafından, son görüşler eklenerek, Başkanlığa gönderilir.
(7) Cevaplı raporlara ilgililerce verilen cevapların Vergi
Müfettişince uygun görülmemesi halinde, son görüşlerin açık
ve gerekçeli olarak yazılmasına önem verilir.
(8) Hastalık, askerlik, yurt dışı eğitim gibi zaruri hallerde
cevaplı raporlara ait son görüşler, ilgili Grup Başkanı veya
görevlendireceği bir Vergi Müfettişi tarafından yazılabilir.
(9) Cevaplı raporların ilgililerce zamanında cevaplandırılması
hususunu Vergi Müfettişleri bizzat takip ederler. Haklı
sebeplere dayanmaksızın süresinde cevaplandırılmayan
raporlar hakkında, gereği yapılmak üzere, Vergi Müfettişlerince
Başkanlığa bilgi verilir.
(10) Başkanlık son görüşleri yazılmış olarak gelen cevaplı
raporları en kısa zamanda ilgili dairelere gönderir ve
sonuçlarını yakından izler.
(11) Servis teftişlerinde; cevaplı rapor tebliğine lüzum
görülmeyen hallerde durum bir yazı ile teftiş edilen daireye
bildirilmekle beraber; bu yazının bir örneği de Başkanlığa
gönderilir.
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Genel kuruluş ve genel durum raporları
MADDE 61 – (1) Turne programlarına dâhil yerlerden her
biri için, teftişlerin sonunda, genel kuruluş ve genel durum
adları ile iki ayrı rapor düzenlenir.
(2) Ekip çalışmalarında bu raporlar ekip kıdemlisi tarafından
düzenlenir.
(3) Genel kuruluş raporu; teftiş edilen ünitelerin kadro ve
iş hacmi, kadroların ve personelin sayı ve nitelik yönünden
yeterlik dereceleri, çalışma usul ve metotları, işyerleri ve
çalışma araçları ile döşeme ve demirbaş, kırtasiye ve diğer
ihtiyaçları hakkındaki görüş ve teklifleri kapsar.
(4) Genel durum raporunda, teftişlerin sonuçları hakkında
Başkanlığa özet halinde bilgi vermek amacı ile aşağıdaki
hususlara yer verilir:
a) Vergi incelemelerinin sonuçları.
b) Teftiş yeri ve ünitesi, teftiş edilen servisler, düzenlenen
raporlar.
c) İhbar ve şikâyet konuları, bunlar üzerine yapılan
çalışmaların sonuçları.
ç) Başkanlıkça programla beraber veya sonradan gönderilen
araştırma ve inceleme konuları, yapılan çalışmaların sonuçları.
d) Mali mevzuatın uygulanmasında görülen genel hata ve
noksanlar.
(5) Bu raporlar, bir örneğinin Başkanlıkta alıkonacağı, birer
örneğinin de ilgili dairelere gönderileceği hususu gözönünde
tutularak, yeterli sayıda düzenlenir.
(6) Münhasıran vergi incelemesi konularını içine alan
programların sonunda da ekip kıdemlisi tarafından inceleme
çalışmalarının genel sonuçlarını gösteren genel durum
raporları düzenlenir.
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Raporlar üzerine yapılan işlemler
MADDE 62 – (1) Cevaplı, görüş ve öneri ile genel kuruluş
raporları üzerine yapılması gereken işlemlerin ilgili dairelerde
izlenmesi Başkanlığa aittir.
(2) Raporlar üzerine ilgili üst makamların uygulanmasını
yerinde gördükleri işlemlere ait bildiriler Başkanlıkça, raporu
yazan Vergi Müfettişine, rapor birden fazla Vergi Müfettişine
ait ise en kıdemlisine gönderilir.
(3) Vergi Müfettişleri, yapılan tebligatı uygun ve yeterli
buldukları takdirde “Görülmüştür” notu ile Başkanlığa geri
gönderirler. Aksi halde konu ile ilgili görüşlerini gerekçeleriyle
birlikte, en geç 15 gün içinde Başkanlığa bildirirler.
(4) Vergi Müfettişlerinin bu yeni görüşleri karşısında dairelerin
kendi tutum ve işlemlerini değiştirmemeleri halinde, Başkanlık
konuyu üç kıdemli Vergi Müfettişine birlikte inceletir. Bu
incelemeye ait raporu, gerekirse kendi görüşünü de ekleyerek,
Bakanlık Makamına sunar ve durumu ilgili Vergi Müfettişine de
bildirir. Yapılacak işleme Bakanın kararı esas olur.
Ön inceleme raporu
MADDE 63 – (1) Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin
görevleri sebebiyle işledikleri suçlarla ilgili olarak soruşturma izni
verilmesi kararında değerlendirmeye alınmak amacıyla yapılan ön
inceleme sonuçlarının yer aldığı rapora ön inceleme raporu denir.
(2) Raporun sonuç bölümünde, ileri sürülen iddialarla ilgili
eylemlerin soruşturma iznini gerektirip gerektirmediği ve
ulaşılan sonucun hukuki dayanağı, herhangi bir tereddüte yer
vermeyecek şekilde belirtilir.
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Soruşturma raporu
MADDE 64 – (1) Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında
savcılığa doğrudan bildirilmesi gereken suçlar hakkında
yapılan soruşturma ile malvarlığı soruşturması sonucunda suç
duyurusunda bulunulması halinde düzenlenmesi gereken
rapordur.
(2) Yeterli sayıda düzenlenen soruşturma raporları doğrudan
doğruya Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmekle beraber
bir örneği de Başkanlığa teslim edilir.
Disiplin soruşturması raporu
MADDE 65 – (1) Devlet memurları hakkında yapılan disiplin
soruşturması için düzenlenen rapordur.
(2) Yeterli sayıda düzenlenen disiplin soruşturması raporları
disiplin cezası vermeye yetkili mercie intikal ettirilmek üzere
Başkanlığa teslim edilir.

VERGİ DENETİMİ MEVZUATI

(3) Yeterli sayıda düzenlenen ön inceleme raporları,
soruşturma iznini vermeye yetkili mercie intikal ettirilmek
üzere, Başkanlığa teslim edilir.

Bilim raporu
MADDE 66 – (1) Vergi Müfettişlerince yürütülen bilimsel
ve teknik araştırma ve incelemeler sonucunda düzenlenen
rapordur.
(2) Yeterli sayıda düzenlenen bilim raporları Başkanlığa
teslim edilir.
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Tanıtma belgeleri
MADDE 67 – (1) Tanıtma belgeleri, işlemleri teftiş edilen
memurların mesleki bilgileri hakkındaki görüş ve düşünceleri
belirtmek amacıyla ve üç örnek olarak düzenlenir.
(2) Memurların terfii, cezalandırılması ve nakilleri ile ilgili
işlemlerde önemle göz önünde tutulmaları bakımından,
bunlarda yer alacak bilgilerin kesin kanaate dayanması gerekir.
(3) Tanıtma belgeleri ayrı bir yazı ile Başkanlığa gönderilir.
(4) Başkanlık, tanıtma belgelerinin birer örneğini ilgili
olduğu birime iletir, bir örneğini de Kurul dosyasında saklar.
İstatistik ve hakediş cetveli
MADDE 68 – (1) Vergi Müfettişlerine verilen işlerle ilgili
olarak yapılan çalışmaların iş planlarına uygun olarak
yapılıp yapılmadığını sağlıklı bir şekilde takip edilebilmesi
bakımından, iki aylık (Ocak-Şubat, Mart-Nisan, Mayıs-Haziran,
Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim, Kasım-Aralık) çalışma bilgilerini
kapsayacak şekilde iki ayda bir İstatistik Cetveli düzenlenerek,
takip eden ayın beşine kadar Başkanlığa gönderilir.
(2) Hakediş Cetveli, sadece geçici görev yolluğu bildirimi
verilmesini gerektiren aylara ilişkin olarak düzenlenerek takip
eden ayın beşine kadar Başkanlığa gönderilir.
(3) (Ek:RG-2/10/2013-28783) Başkanlık bu maddede
yazılı bilgilerin aynen veya değiştirilerek bilgi işlem sistemi
üzerinden gönderilmesini isteyebilir.
Haberleşme
MADDE 69 – (1) Vergi Müfettişleri görevleri icabı Başkanlıkla
ve diğer makam ve dairelerle olan haberleşmelerini genel
olarak yazı ile yaparlar.
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(2) Vergi Müfettişlerinin ayrılış, katılış, izin gibi standart
ve mutat konularda dâhil olduğu Grup (Değişik
ibare:RG-2/10/2013-28783) Başkanlığıyla yazışması esastır.
(3) Vergi Müfettişleri haberleşme yazılarında, yazı sayılarının
başına hangi Grup Başkanlığına dâhil olarak çalışıyorsa o Grup
Başkanlığının kısaltması olan (AGB, BGB, CGB, ÇGB) ibarelerinin
sağına tire (-) ve ondan sonra meslek kıdem sıra sayılarını
koyarlar. Yazıların sayılmasında her takvim yılı başında yeniden
başlamak üzere biri “Genel” diğeri “Özel” iki sayı kullanırlar.
(4) Sayılmada, meslek sıra sayısından sonra eğik çizgi (/)
ve ondan sonra da genel sayı yazılır ve yılbaşında birden
başlamak üzere devam edilir. Genel sayının sağına bir tire (-)
ve ondan sonra da özel sayı konulur.
(5) Genel sayı, takvim yılı itibarıyla sıra takip edip yazılan
yazıların tamamının sayısını, özel sayı bu yazılardan Başkanlık
ile diğer yerlere gönderilenlerin ayrı ayrı miktarını belli eder.
(6) Yazıların, mümkün olduğu kadar kısa, açık ve resmi ifade
tarzına uygun olmasına özellikle önem verilir.
(7) Acele ve fakat gizli olmayan haberleşmelerde, duruma
göre telgraf, faks, elektronik posta veya telefon kullanılabilir.
(8) Vergi Müfettişleri; inceleme, teftiş, denetim, soruşturma
ve diğer görevler ile ilgili olarak çeşitli daire ve makamlarla
münasebetlerinde, (Değişik:RG-2/10/2013- 28783) Başkanlıkça
belirlenen usul ve kaidelere uyarak, doğrudan doğruya veya
Başkanlık yolu ile haberleşme yaparlar.
(9) Vergi Müfettişleri, kendilerinden sorulan hususlara,
incelemeye ihtiyaç duymaları sebebiyle normal süresinde
cevap veremeyeceklerse durumdan Başkanlığı haberdar eder,
gecikme sebebini bildirirler.
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(10) Başkanlığa gönderilen yazılardan diğer dairelere
iletilmesi gerekli görülenler, yeterli sayıda hazırlanır.

VERGİ DENETİMİ MEVZUATI

Kayıt ve dosya işleri
MADDE 70 – (1) Vergi Müfettişleri yazdıkları rapor ve
yazıların birer örneğini ve kendilerine gelen yazıları özel
dosyalarında saklarlar.
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Rapor ve diğer belgelerin düzenlenmesi
MADDE 71 – (1) Başkanlık, Yönetmeliğin bu bölümünde yer
alan, rapor, yazı ve diğer belgelerin düzenlenmesine ilişkin
usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
Rapor Değerlendirme Komisyonlarının
değerlendirmesine tabi olmayan raporlar
MADDE 71/A – (Ek:RG-2/10/2013-28783)
31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile belirlenen Rapor
Değerlendirme Komisyonlarının değerlendirmesine tabi olmayan
rapor ve yazılarında, mevzuat yönünden tenkidi gereken hususlara
ya da maddi hata ve noksanlıklara rastlanan Vergi Müfettişleri,
duruma göre Başkanlıkça veya ilgili Grup Başkanlığınca uyarılır.
Uyarma sonucunda görüş birliğine varılamadığı takdirde konu,
Başkanlıkça seçilecek üç Vergi Müfettişine birlikte incelettirilir. Bu
inceleme sonucuna göre işlem yapılır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Büro hizmetleri
MADDE 72 – (1) Başkanlıktaki büro hizmetlerinin yürütülmesi
için Bakanlık tarafından Başkana veya Başkan Yardımcılarına
bağlı olarak görev yapmak üzere yeterli sayıda şube müdürü,
uzman, şef ve memur ile diğer personel görevlendirilir. Şubenin
yönetiminden, birinci derecede şube müdürü sorumludur.
(2) Büroda görevli şube müdürü, uzman, şef ve memurlar ile
diğer personel, Başkanın veya Başkan Yardımcılarının vereceği
büro işlerini yaparlar ve bu işleri dolayısıyla Başkana ve/veya
Başkan Yardımcısına karşı sorumludurlar.
(3) Grup Başkanlıklarında da birer büro bulunur. Büro
hizmetleri lüzumu kadar müdür, uzman, şef ve memur ile
diğer personel tarafından yürütülür. Büroda görevli personel,
Grup Başkanlarının vereceği büro işlerini yaparlar ve bu işleri
dolayısıyla Grup Başkanlarına karşı sorumludurlar.
(4) Şube müdürü, müdür, uzman, şef ve memurlar ile
diğer personel, görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri
açıklayamazlar.
Vergi müfettişliği mühür ve belgeleri
MADDE 73 – (1) Vergi Müfettişlerine birer resmi mühür
ile kimlik belgesi verilir. Görevlerinden her ne suretle olursa
olsun ayrılan Vergi Müfettişleri, mühür ve kimlik belgelerini
Başkanlığa iade etmek zorundadır.
(2) Görevinden aylıksız izinli sayılmak suretiyle ayrılan
Vergi Müfettişlerinin, mühür ve kimlik belgeleri ilgili Grup
Başkanlıklarında muhafaza edilir ve aylıksız izin sonunda
kendilerine zimmetle iade edilir.
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VERGİ DENETİMİ MEVZUATI

Programlardaki sıraya uyulması
MADDE 74 – (1) İş ve turne programlarındaki işlerin, tabi
oldukları süreleri aksatmayacak şekilde sırasıyla yapılması esastır.
(2) Çalışmaların sonuçlarına ait bütün rapor ve yazıların
çalışma yerlerinde düzenlenmesi, ilgili mercilere tebliği
veya gönderilmesi esas olup, zaruri görülen hallerde sözü
edilen yazı ve tebliğ işleri en kısa zamanda başka yerde
tamamlanabilir.
İşlerin süresinde bitirilmesi
MADDE 75 – (1) Vergi Müfettişleri kendilerine verilen
işleri program, yazı veya ilgili mevzuatında belirtilen süreler
içinde bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler
hakkında Başkanlığa zamanında bilgi verirler.
(2) Vergi Müfettişleri ellerindeki işleri Başkanlığın emir
veya müsaadesi olmaksızın başka bir Vergi Müfettişine
devredemezler.
İzin kullanılması
MADDE 76 – (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
göre 20 güne kadar alınan izinlere ilişkin dilekçeler ilgili Grup
Başkanlığına, 20 günü geçen izinlere ilişkin dilekçeler ise Grup
Başkanlığı aracılığıyla Başkanlığa verilir.
(2) Yıllık izinler, Başkanlığın uygun bulacağı zamanlarda,
toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir.
Kuruldan istifa veya nakil yolu ile ayrılanlar
MADDE 77 – (1) Kuruldan istifa yolu ile veya naklen ayrılan
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Yapılamayacak işler
MADDE 78 – (1) Vergi Müfettişleri, görevlerinden ayrıldıktan
sonra üç yıl süreyle, görevden ayrılış tarihi itibarıyla son üç
yıl içinde nezdinde inceleme yaptıkları mükellefler veya bu
mükelleflerin veya ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi
bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu
ya da nüfuzu altında bulundurduğu kurumlarda herhangi
bir görev veya iş alamazlar, 3568 sayılı Kanun kapsamında
sözleşme düzenleyemezler. Bu yasağa uymayanlar hakkında
2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları
İşler Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 79 – (1) Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü
takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde dilekçe ile itiraz
edilebilir. İtirazlar Sınav Kurulu tarafından incelenir ve on iş günü
içerisinde karara bağlanıp, sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

VERGİ DENETİMİ MEVZUATI

Vergi Müfettişlerinden;
a) Bizzat ticaret veya serbest meslek faaliyeti ile meşgul
olanlarla, özel ticari ve sınai müesseselerde görev alanlar
tekrar Vergi Müfettişliğine atanmazlar.
b) (a) bendi dışında kalıp yeniden kabulleri uygun görülenler,
dâhil bulundukları promosyonun sonuna alınırlar.

Yetki
MADDE 80 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında
doğabilecek tereddütlerin giderilmesinde, vergi incelemesi,
teftiş, denetim ve soruşturma ile diğer görevlere ilişkin esas ve
usullerin belirlenmesinde Başkanlık yetkilidir.
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Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 81 – (1) 21/5/1964 tarihli ve 11708 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Maliye Teftiş Kurulu Yönetmeliği,
8/7/1970 tarihli ve 13542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Yönetmeliği,
30/11/1973 tarihli ve 14728 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörleri Yönetmeliği ile 7/3/2010
tarihli ve 27514 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir İdaresi
Başkanlığı Vergi Denetmenliği Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.
Vergi Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanmış
sayılanların yetki ve yeterlik sınav konuları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 646 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname uyarınca Vergi Müfettiş Yardımcısı kadrolarına
atanmış sayılanların yetki ve yeterlik sınav konuları
belirlenirken bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan ilgili
Yönetmelikler esas alınır. Ancak bu Yönetmelikle belirlenen
sınav konuları arasında yer almayan fakat ilgili yürürlükten
kaldırılan Yönetmeliklerde yer alan sınav konuları, yapılacak
yetki ve yeterlik sınavlarında dikkate alınmaz.
(2) (Ek:RG-2/10/2013-28783) 10/7/2011 tarihinden sonra
yapılan yeterlik sınavlarında, bu madde hükmü dolayısıyla 31
inci maddede belirlenen sınav konularından yapılan sınava
katılmayan Vergi Müfettiş Yardımcılarının yeterlik sınav notuna
göre en başarılı %5’i (B), (C) ve (Ç) Grup Başkanlıklarından
birinde ihtiyaçlar gözetilerek Bakan tarafından görevlendirilir.
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Performans Değerlendirme Sistemine tabi olunmayan
haller
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 646 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname uyarınca Vergi Müfettiş Yardımcısı kadrolarına
atanmış sayılanların 1/3/2013 tarihinden önce yapılacak
yeterlik sınavlarında, Performans Değerlendirme Sistemine
göre başarılı olma şartı aranmaz.
(2) Vergi Başmüfettişi kadrolarına atanabilmek için, Maliye
Müfettişi, Hesap Uzmanı ve Gelirler Kontrolörlerinden
10/7/2011 tarihi itibarıyla on yıllık çalışma süresinin dolmasına
üç yıldan az süre kalanlar için, performans değerlendirmesi
bakımından aranan asgari üç yıllık süre yerine bir yıldan
aşağı olmamak üzere kalan süre dikkate alınır. Performans
Değerlendirme Sisteminin uygulanmasına başlanmadan
önce Vergi Başmüfettişliğine atanma hakkını elde edenler için
bu süre dikkate alınmaz.
Önceki kadrolarda geçirilen süreler
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 646 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte Maliye Başmüfettişi,
Baş Hesap Uzmanı, Gelirler Başkontrolörü, Maliye Müfettişi,
Hesap Uzmanı, Gelirler Kontrolörü, Vergi Denetmeni, Maliye
Müfettiş Yardımcısı, Hesap Uzman Yardımcısı, Stajyer Gelirler
Kontrolörü ile Vergi Denetmen Yardımcısı kadrolarında
bulunanların bu kadrolarda geçirdikleri süreler, söz konusu
Kararnamede Kurul ile ilgili atama ve görevlendirmelere
ilişkin süreler açısından, Bakanlıkta Vergi Başmüfettişi, Vergi
Müfettişi ve Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak geçmiş sayılır.
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İlan edilmiş giriş sınavları
GEÇİCİ MADDE 4 – (Ek:RG-27/3/2013-28600)
(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilan
edilmiş Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavları hakkında,
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki Yönetmelik
hükümleri uygulanır.
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Giriş sınavı
GEÇİCİ MADDE 5 – (Ek:RG-5/6/2013-28668)
(1) Başkanlık, 11 inci madde kapsamında ÖSYM tarafından
yapılacak ilk sınavdan önce, aşağıdaki esaslar çerçevesinde
giriş sınavı yapabilir.
a) Sınava katılabilmek için, en az dört yıllık lisans eğitimi
veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültelerinden veya Endüstri Mühendisliği ile
İşletme Mühendisliği Bölümlerinden ya da bunlara denkliği
yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki
öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak şarttır. Sınava
girmek isteyenler Başkanlığa, şekli Bakanlıkça belirlenen
esaslar çerçevesinde Başkanlıkça hazırlanan Sınav Başvuru
Formu ile müracaat ederler. Elektronik ortam veya postadaki
gecikmelerden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular
işleme konulmaz.
b) Vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınav soruları aşağıda
belirtilen konulardan oluşur.
1) Maliye (Maliye teorisi ve maliye politikası, vergi teorisi ve
Türk vergi sistemi, Kamu maliyesi).
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2) İktisat (Mikro ve makro iktisat, İktisadi düşünceler tarihi,
para teorisi ve politikası, Türkiye ekonomisi, uluslararası iktisat
ve iktisadi kuruluşlar).
3) Hukuk (Anayasa hukuku, idare hukukunun genel esasları
ve idari yargı, ceza hukuku ve ceza muhakemeleri usulünün
genel esasları, medeni hukuk (Aile hukuku ve miras hukuku
hariç), borçlar hukuku, ticaret hukuku (Deniz ticareti ve sigorta
hukuku hariç)).
4) Muhasebe (Genel muhasebe, Şirketler muhasebesi,
Maliyet muhasebesi, Mali tablolar analizi).
c) Yazılı sınav, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en
yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak Sınav Kurulunca
imzalanan bir tutanağa bağlanır. (b) bendinde yer alan
konuları içeren yazılı sınavdan başarılı sayılmak için alınan
notun 65’ten aşağı olmaması gerekir.
ç) Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan, en yüksek
puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro
sayısının iki katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki
adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Yazılı
sınavdan en az 65 puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan
diğer adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sözlü sınava
girmeye hak kazanan adaylara, sözlü sınavın yerine ve tarihine
ilişkin listeler, uygun yerlere asılmak ve Başkanlık internet
sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.
(2) Bu madde kapsamında yapılacak sınavda, birinci
fıkrada yer almayan hususlar hakkında, bu Yönetmeliğin ilgili
hükümleri uygulanır.
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İkinci sınav hakkına ilişkin geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 6 – (Ek:RG-18/2/2015-29271)
(1) Kurul tarafından yapılan yeterlik sınavlarında başarılı
olamayan veya özürsüz olarak sınavlara girmeyenlerden halen
başka kadrolarda görev yapanlara, bu maddenin yürürlük
tarihinden itibaren en az bir yıl daha çalışmak ve bu dönemde
performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartıyla
bir defaya mahsus olmak üzere ikinci bir sınav hakkı verilir.
Bu sınavda başarı göstererek Vergi Müfettişi olarak atananlar,
(A) Grup Başkanlıklarından birinde ihtiyaçlar gözetilerek
Başkanlık tarafından görevlendirilir.
(2) Birinci fıkra kapsamında bulunanlar, Vergi Müfettiş
Yardımcısı kadrosuna atanmak için bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren bir ay içinde Başkanlığa başvururlar.
Bu kişiler için bir yıllık sürenin hesabında tekrar Vergi Müfettiş
Yardımcısı kadrosuna atandığı tarih dikkate alınır.
Yürürlük
MADDE 82 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 83 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı
yürütür.

208

İSMMMO MEVZUAT SERİSİ 12

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
31/10/2011

28101

1.
2.
3.
4.
5.

Tarihi
27/3/2013
5/6/2013

Sayısı
28600
28668

2/10/2013
15/10/2014
18/2/2015

28783
29146
29271

VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE
ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK6
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 − (1) Bu Yönetmeliğin amacı vergi incelemelerinde
uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.

VERGİ DENETİMİ MEVZUATI

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin
Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Dayanak
MADDE 2 − (1) Bu Yönetmelik, 4/1/1961 tarihli ve 213
sayılı Vergi Usul Kanununun 140 ıncı maddesi ile 13/12/1983
tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 20 nci maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
6 Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih ve Sayısı: 31.10.2011 – 28101.
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Tanımlar
MADDE 3 − (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aktif büyüklük: Hesap dönemi sonundaki bilançonun
aktif toplamını,
b) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,
c) Başkanlık: Vergi Denetim Kurulu Başkanlığını,
ç) Büyük ölçekli mükellefler: 24 üncü maddenin birinci
fıkrasının (a) bendinde belirtilen mükellefler ile Bakanlık
tarafından belirlenen hadleri aşan diğer mükellefleri,
d) Grup Başkanlığı: Uygun görülen yerlerde Bakan onayı ile
kurulan Başkanlığa bağlı Grup Başkanlıklarını,
e) İnceleme ve denetim birimi: Vergi Denetim Kurulu
Başkanlığını, Gelir İdaresi Başkanlığını, Vergi Dairesi
Başkanlıklarını, Vergi Dairesi Başkanlığı kurulmayan yerlerde
Defterdarlıkları,
f ) Küçük ve orta ölçekli mükellefler: Büyük ölçekli mükellefler
dışında kalan mükellefleri,
g) Öz sermaye büyüklüğü: Hesap dönemi sonundaki
bilançonun pasif tablosunda yer alan öz kaynaklar toplamını,
ğ) Sınırlı inceleme: Tam inceleme dışında kalan vergi
incelemesini,
h) Tam inceleme: Bir mükellef hakkında, bir veya birden
fazla vergi türü itibarıyla bir veya daha fazla vergilendirme
dönemine ilişkin her türlü iş ve işlemlerinin bütün matrah
unsurlarını içerecek şekilde, yapılan vergi incelemesini,
ı) Vergi inceleme raporu: Vergi incelemeleri sonucunda
düzenlenen raporu,
i) Vergi incelemesi: İnceleme yapmaya yetkili olanlar
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tarafından, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu
araştırmak, tespit etmek ve sağlamak amacıyla yapılan
faaliyeti,
j) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar: 213 sayılı Vergi
Usul Kanununun 135 inci maddesinde sayılan yetkilileri,
k) Vergi Müfettişi: Vergi Başmüfettişini, Vergi Müfettişini ve
Vergi Müfettiş Yardımcısını,
l) Yıllık iş hacmi: Hesap dönemi sonundaki gelir tablosunda
yer alan net satışlar tutarını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Vergi incelemelerinin yürütülmesi
MADDE 4 − (1) Vergi incelemeleri, vergi incelemesi yapmaya
yetkili olanlarca, bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara
uygun olarak yerine getirilir.
(2) Risk analizi neticesinde riskli bulunmaması, ihbar veya
şikâyet olmaması halinde dahi mükellefler incelemeye
alınabilir.

VERGİ DENETİMİ MEVZUATI
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Vergi incelemelerinde uyulacak temel ilkeler
MADDE 5 − (1) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar,
vergi incelemelerini yürütürken, aşağıda yer alan temel
ilkelere uyarlar:
a) Yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini, mükellefin
hak ve hukukunu da gözetmek suretiyle denetlemek.
b) Kanun hükümlerini uygularken kamu hak ve hukukunun
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korunmasında gerekli özeni göstermek.
c) Mükelleflere ve diğer şahıslara karşı nazik, ölçülü ve
mesleki saygınlığın gerektirdiği şekilde tutarlı davranmak.
ç)
Mensubu
oldukları
kurumun
amaçlarına
ve misyonuna uygun davranmak, mesleğin gerektirdiği itibar
ve güvene layık olunduğunu davranışlarıyla da göstermek.
d) Görevin yerine getirilmesinde sürekli gelişimi, saydamlığı,
tarafsızlığı, dürüstlüğü, kamu yararını gözetmeyi, hesap
verilebilirliği ve öngörülebilirliği esas almak.
e) Tüm eylem ve işlemlerde yasallık, adalet ve dürüstlük
ilkeleri doğrultusunda hareket etmek, tarafsızlıklarını
engelleyecek herhangi bir etkiye izin vermemek.
f ) Amacın, ödenmesi gereken vergi tutarını doğru olarak
tespit etmek olduğunu daima göz önünde bulundurmak
ve bu çerçevede inceleme sonucunda, gerekmesi halinde,
mükellef lehine düzeltmelerin de yapılmasını sağlamak.
g) Görevlerini, unvanlarını ve yetkilerini kullanarak kendileri,
yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlamamak.
ğ) Başkanlıkça belirlenen diğer ilke ve standartlara da bağlı
kalmak.
Vergi inceleme görevinin verilmesi
MADDE 6 − (1) Vergi inceleme görevi yazı ile verilir. İnceleme
görevi yazılarında; nezdinde inceleme yapılacak kişilere ve
konulara ilişkin bilgilere, incelemenin türüne, gerekçesine,
dönemine ve süresine ilişkin hususlara yer verilir.
(2) İnceleme, bir veya birden fazla vergi türüne ilişkin
olarak yaptırılabilir. İnceleme görevini verenler, tam veya
sınırlı inceleme olarak yapmış oldukları görevlendirmenin
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mahiyetini değiştirmeye yetkilidir. İncelemenin mahiyetinin
değiştirilme nedeni, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar
tarafından, nezdinde inceleme yapılana bildirilir.
(3) Yürütülmekte olan incelemeler sırasında, görevlendirme
yazısında yer alan inceleme konusu veya döneminden farklı
bir konu veya döneme ilişkin eleştiriyi gerektiren hususların
tespiti durumunda, incelemeyi yapanın yazılı talebi üzerine bu
konu veya dönemle ilgili olarak da görevlendirme yapılabilir.
Görevlendirme yazısında yer alan inceleme konusuna giren
tespitlerin, bu yazıda yer almayan farklı vergi türlerine ilişkin
olarak da rapor yazılmasını gerektirmesi durumunda, bu
husus yeni bir görevlendirme gerektirmez.
(4) Yürütülmekte olan incelemeler sırasında farklı bir
mükellef nezdinde inceleme yapılma ihtiyacı duyulduğunda
durum gerekçeleri ile birlikte bağlı olunan birime bildirilir.
(5)
Başkanlık,
belirlenen
inceleme
hedeflerini
gerçekleştirmek maksadıyla, Vergi Müfettişlerinin iş
yoğunluğunu da göz önünde bulundurarak, yapılan işin
mahiyetini değiştirebileceği gibi, Vergi Müfettişleri tarafından
aynı anda yürütülecek inceleme görevi sayısını artırabilir,
incelemenin münferit veya ekip halinde yürütülmesine karar
verebilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Vergi İncelemesine Yetkili Olanlar Tarafından
Uyulması Gereken Usuller
İşe başlama ve incelemeye hazırlık
MADDE 7 − (1) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar,
inceleme görevinin verilmesinden itibaren en geç on gün
içinde işe başlarlar. Bu süre içinde işe başlanılamaması halinde
durum gerekçeli bir yazı ile bağlı bulunulan birime bildirilir.
İlgili birim, işe başlanılamamasını haklı kılan bir mazeretin
varlığı halinde en fazla on gün ilave süre verebileceği gibi
inceleme görevini başka bir inceleme elemanına da verebilir.
(2) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar tarafından
mükellefin kendisine veya bulunduğu sektöre yönelik olarak
yapılan her türlü araştırma, inceleme, bilgi isteme ve yazışma
gibi faaliyetler işe başlandığını gösterir.
(3) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, incelemeye
başlamadan önce, nezdinde inceleme yapacakları kişilere ve
konulara ilişkin olarak görev yazısı ekinde verilen belgeler ile
ilgililerin vergi dairesindeki dosyalarını tetkik ederler. Ayrıca,
gerekirse harici araştırmalar da yapmak suretiyle bunların
faaliyetleri, iş ve iş kolları ile çalışma şekilleri hakkında bilgi
edinirler.
İnceleme dosyası
MADDE 8 − (1) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, işe
başlama ve incelemeye hazırlık evresi dâhil, inceleme görevi
sırasında tespit ettikleri hususları ihtiva eden bir inceleme
dosyası oluştururlar.
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(2) İnceleme dosyasında; görevlendirme yazısı, işe başlama
ve incelemeye hazırlık evresinde tespit edilen hususlar,
mükellefin vergi incelemesi kapsamında incelenen hesapları,
harici olarak yapılan araştırmalarda tespit edilen konular,
mevzuata aykırı işlemleri, bulunan matrah farkı, vergi farkı
ve bunların hesaplanma yöntemlerine ilişkin bilgiler ile bu
kapsamda yapılan yazışmalar, düzenlenen tutanaklar ve ilgili
diğer belgeler yer alır.
(3) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca görevin
devredilmesi gerektiği durumlarda inceleme dosyası da
devredilir.
(4) İnceleme dosyasında yer alacak bilgilerin kısmen veya
tamamen elektronik ortamda tutulması mümkündür.
(5) İnceleme dosyası, ilgili rapor değerlendirme
komisyonunun rapora ilişkin nihai değerlendirmesinin
incelemeyi yapana iletildiği tarihi takip eden 15 gün içerisinde
ilgili inceleme ve denetim birimine iletilir.
İncelemeye başlama
MADDE 9 – (1) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar,
inceleme görevinin verilmesinden itibaren en geç otuz
gün içinde incelemeye başlarlar. Bu süre içinde incelemeye
başlanılamaması halinde durum gerekçeli bir yazı ile
bağlı bulunulan birime bildirilir. İlgili birim, incelemeye
başlanılamamasını haklı kılan bir mazeretin varlığı halinde en
fazla on beş gün ilave süre verebileceği gibi inceleme görevini
başka bir inceleme elemanına da verebilir.
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(2) Vergi incelemesine, incelemeye tabi olan nezdinde
düzenlenecek “İncelemeye Başlama Tutanağı” ile başlanır.
Düzenlenen tutanağın bir örneği nezdinde inceleme yapılana
teslim edilir. Tutanağın bir örneği vergi incelemesi yapmaya
yetkili olanın bağlı bulunduğu inceleme ve denetim birimine,
bir örneği ise mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir.
(3) İncelemeye başlama tarihi, mükellefin tutanağı imzaladığı
tarihtir. Tutanakta mükellefin imzasının bulunmaması
halinde tutanağın vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih
incelemeye başlama tarihi olarak kabul edilir; bu durumda
incelemeye başlama tutanağının bir örneği ayrıca mükellefin
bilinen adresine vergi dairesince gönderilir.
(4) Ölüm, gaiplik, işin veya memleketin terki gibi nedenlerle,
nezdinde inceleme yapılacak olanla temas kurulamaması veya
ilgili ile temas kurulmasına rağmen verilen sürede defter ve
belgelerin ibraz edilmemesi, incelemeye başlama tutanağının
imzadan imtina edilmesi gibi hallerde inceleme, ilgilinin
vergi dairesindeki dosyasında yer alan belgeler ve diğer
kaynaklardan elde edilen her türlü bilgi ve belgeler ile varsa
Başkanlığın risk analizi sonuçlarına dayalı olarak yürütülür.
(5) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun aramaya ilişkin
hükümleri saklıdır.
(6) Vergi incelemesine başlanılmasına ilişkin diğer hususlar,
vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların bağlı bulundukları
birimler tarafından belirlenir.
Kimlik ibrazı
MADDE 10 − (1) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar,
incelemeye başlamadan önce memuriyet sıfatlarını belirterek,
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vergi incelemesi yapmaya yetkili olduklarına dair kimliği
nezdinde inceleme yapılana ve diğer ilgililere gösterirler.
İncelemeye başlama tutanağının muhteviyatı
MADDE 11 − (1) İncelemeye başlama tutanağında asgari
aşağıda yazılı hususlara yer verilir:
a) Nezdinde inceleme yapılanın kimlik bilgileri, unvanı,
adresi ve faaliyet konusu,
b) İncelemenin türü (tam/sınırlı inceleme),
c) İncelemeye alınma gerekçesi,
ç) İncelemenin konusu,
d) İnceleme dönemi,
e) İnceleme dairede yapılacaksa buna ilişkin nezdinde
inceleme yapılanın muvafakati,
f ) Tutanağın düzenlenme yeri ve tarihi, inceleme elemanının
ve hazır bulunması halinde mükellefin veya temsile yetkili
olan kişilerin imzası,
g) Mükelleflerin incelemeyle ilgili hak ve yükümlülükleri
hakkında bilgi.
Defter ve belgelerin alınması
MADDE 12 − (1) Mükelleflerin defter ve belgeleri yazılı
olarak istenir ve tutanakla teslim alınır. Yazıda, ibraz edilecek
defter ve belgeler ile ibraz süresi ve yeri, ibraz edilmemesi
halinde uygulanacak müeyyidelere yer verilir.
(2) Mükellefin yazıya gerek kalmaksızın defter ve belgelerini
ibrazı üzerine defter ve belgeler, tutanak düzenlenmek
suretiyle alınır.
(3) Tutanakta, teslim alınan defter ve belgelerin mahiyeti ile
teslim eden ve alan kişilerin kimlik bilgileri ve imzalarına yer
verilir.
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(4) Mükellefler, Bakanlığın elektronik olarak tutulmasına izin
verdiği defter ve belgeleri elektronik ortamda ibraz edebilirler.
(5) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun aramaya ilişkin
hükümleri saklıdır.
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İncelemenin yapılacağı yer
MADDE 13 − (1) Vergi incelemeleri esas itibarıyla incelemeye
tabi olanın iş yerinde yapılır.
(2) İş yerinin müsait olmaması, ölüm, işin terk edilmesi gibi
zaruri sebeplerle incelemenin iş yerinde yapılması imkânsız
olur veya mükellef ve vergi sorumluları isterlerse inceleme
dairede yapılabilir. Bu takdirde incelemeye tabi olanın defter ve
belgelerini daireye getirmesi kendisinden yazılı olarak istenir.
(3) İncelemenin dairede yapılması halinde istenilen defter
veya belgeleri belli edilen zamanda mazeretsiz olarak
getirmeyenler, bunları ibraz etmemiş sayılırlar. Haklı bir
mazeret gösterenlere, defter ve belgelerini daireye getirmeleri
için uygun bir süre verilir.
Çalışma saatleri
MADDE 14 − (1) Vergi incelemesinin mükellefin işyerinde
yapılması halinde, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar,
nezdinde inceleme yapılanın izni olmaksızın resmi çalışma
saatleri dışında inceleme yapamazlar.
(2) Tutanak düzenlenmesi ve inceleme ile ilgili emniyet
tedbirlerinin alınması gerektiği hallerde, bu işlemler resmi
çalışma saatleri dışında da yapılabilir. Bu hallerde, işyerindeki
faaliyetlerin sekteye uğratılmaması için gerekli tedbirler alınır.
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Vergi mahremiyetinin korunması
MADDE 15 − (1) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar,
görevleri dolayısıyla, mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin
şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine,
işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine ilişkin olarak
öğrendikleri sırları veya gizli kalması gerekli diğer hususları
ifşa edemezler ve kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına
kullanamazlar. Bu yasak, vergi incelemesi yapmaya yetkili
olanlar görevlerinden ayrılsalar dahi devam eder.
İnceleme tutanakları
MADDE 16 − (1) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar,
inceleme esnasında gerekli görülen hallerde, vergilendirme
ile ilgili olayları ve hesap durumlarını ayrıca tutanaklar ile
tespit ve tevsik edebilirler.
(2) İlgililerin itiraz ve mülahazaları varsa bunlar da tutanağa
geçirilir. Tutanaklarda incelemeyi yapanın kanaatini belirten
yorum, hüküm ve ifadelere yer verilmez.
(3) Düzenlenen tutanakların birer nüshasının tutanakları
imza edenlere verilmesi zorunludur.
(4) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, ilgilileri
tutanakları imzalamaları için zorlayamazlar. İlgililer tutanakları
imzalamaktan çekindikleri takdirde tutanakta bahis konusu
edilen olaylar ve hesap durumlarını ihtiva eden defter ve
belgeler, nezdinde inceleme yapılandan rızasına bakılmaksızın
alınır ve inceleme neticesinde tarh edilen vergiler ve kesilen
cezalar kesinleşinceye kadar geri verilmez. İlgililer her zaman
bu tutanakları imzalayarak defter ve belgeleri geri alabilirler.
(5) Suç delili olan defter ve belgeler mükellefin rızasına
bakılmaksızın alıkonulur.
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(6) Alıkonulan defter ve belgeler yazı ile mükellefin bağlı
bulunduğu vergi dairesine gönderilerek muhafazası sağlanır.
Vergi dairesi, kendisine gönderilen defter ve belgelerin
muhafazası için gerekli tedbirleri alır.
İnceleme tutanaklarında yer alacak unsurlar
MADDE 17 − (1) Vergi incelemesi ile ilgili düzenlenecek
tutanaklarda;
a) Tutanağın düzenlenme yeri ve tarihi,
b) İlgililerin adı, soyadı ve unvanları, vergi kimlik numaraları
ile imzaları,
c) Vergilendirme ile ilgili olaylar ve/veya hesap durumları,
ç) Varsa, ilgililerin itiraz ve mülahazaları ile ibraz
ettikleri özelgeleri,
d) Tutanakta belirtilen hususların ilgililer tarafından
okunduğunu ve doğruluğunun anlaşıldığını belirten ifade,
e) Nezdinde inceleme yapılan mükellefe, tutanakta yer alan
hususların vergi kanunları karşısında yapılması muhtemel
işlemler bakımından ispatlama vasıtası olduğunun, tutanağın
düzenlenmesinden önce bildirildiği hususu, yer alır.
Raporların mevzuata uygun olması
MADDE 18 − (1) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar,
vergi kanunlarıyla ilgili kararname, tüzük, yönetmelik,
genel tebliğ ve sirkülere aykırı vergi inceleme raporu
düzenleyemezler.
(2) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, inceleme
sırasında, vergi kanunlarıyla ilgili kararname, tüzük,
yönetmelik, genel tebliğ ve sirkülerin vergi kanunlarına aykırı
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Vergi inceleme raporlarının düzenlenmesi
MADDE 19 − (1) Vergi inceleme raporları, vergi türü ve
dönemi itibarıyla ayrı ayrı düzenlenir. Vergilendirme dönemi
bir yıldan daha kısa olan vergilere ilişkin vergi inceleme
raporları, her bir döneme ilişkin matrah ve/veya vergi farkları
ayrı ayrı gösterilmek suretiyle ve takvim yılı aşılmamak
koşuluyla tek bir rapor olarak düzenlenebilir.
(2) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca kendilerine
verilmiş vergi inceleme görevleri ile ilgili olarak tespit edilen
ve birden fazla vergi türünde eleştiri gerektiren hususlara
ilişkin raporlar ayrı ayrı düzenlenir.
(3) Tarhiyat önerisi içeren vergi inceleme raporları; giriş,
usul incelemeleri, hesap incelemeleri, eleştirilen hususlar ile
sonuç bölümlerinden oluşur. Mükellefin inceleme esnasında
ileri sürdüğü hususlar ve buna ilişkin değerlendirmelere
eleştirilen hususlar bölümünde yer verilir. Mükellef hakkında
tarh edilmesi önerilen vergi ve ceza tutarları, herhangi bir
tereddüde yer vermeyecek açıklıkta ve anlaşılır bir şekilde
vergi inceleme raporlarının sonuç bölümünde gösterilir.
(4) Vergi kanunlarına göre yapılan incelemeler sonunda
eleştiriyi gerektiren bir hususa rastlanmaması halinde bu
durum, incelemeyi yapan tarafından düzenlenecek bir rapor
ile nezdinde inceleme yapılana bildirilir.
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olduğu kanaatine varırlarsa, bu hususu bağlı oldukları birim
aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığına bir rapor ile bildirirler.
(3) Gelir İdaresi Başkanlığı, en geç yirmi iş günü içerisinde
görüşünü ilgili birime yazılı olarak bildirir.
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(5) Vergi inceleme raporları, Başkanlığın bilgi işlem sistemi
ile uyumlu olacak şekilde düzenlenir ve bir örneği elektronik
ortamda Başkanlığa gönderilir.

222

Vergi inceleme raporlarının ilgili komisyona gönderilmesi
MADDE 20 − (1) Vergi Müfettişleri tarafından düzenlenen
vergi inceleme raporları, ilgili rapor değerlendirme
komisyonuna, bağlı olunan grup veya ekip başkanlığı
aracılığıyla; Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonuna
gönderilmesi gereken vergi inceleme raporları ise söz konusu
Komisyona iletilmek üzere ilgili Grup Başkanlığı tarafından
Başkanlığa gönderilir. Raporların elektronik ortamda
gönderilmesi halinde durum rapor değerlendirme komisyonu
tarafından bir tutanakla tespit olunur.
(2) Vergi incelemesi yapmaya yetkili kılınan diğer memurlar
tarafından düzenlenen vergi inceleme raporları, Gelir İdaresi
Başkanlığı merkez ve taşra birimlerinde oluşturulacak rapor
değerlendirme komisyonlarına gönderilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Vergi İncelemesinde Süre
İncelemenin tamamlanması
MADDE 21 − (1) Vergi inceleme raporlarının, rapor
değerlendirme komisyonlarına intikal ettirilmek üzere
ilgili inceleme ve denetim birimine teslim edildiği tarih,
incelemenin tamamlandığı tarih olarak kabul edilir.
(2) Ancak, incelemenin tamamlanmış olması, ilgili
rapor değerlendirme komisyonu kararına göre raporun
düzeltilmesine mani değildir.
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İnceleme süresi
MADDE 23 − (1) İncelemeler mümkün olan en kısa sürede
tamamlanır. İncelemeye başlanıldığı tarihten itibaren, tam
inceleme yapılması halinde en fazla bir yıl, sınırlı inceleme
yapılması halinde ise en fazla altı ay içinde incelemenin
bitirilmesi esastır.
(2) Birinci fıkrada belirtilen süreler içerisinde incelemenin
bitirilemeyeceğinin anlaşılması halinde, vergi incelemesi
yapmaya yetkili olanlar, gerekçeli bir yazı ile bağlı oldukları
birimden, inceleme süresinin bitiminden en geç on gün önce,
ek süre talep edebilirler.
(3) Ek süre talebi ilgili birim tarafından değerlendirildikten
sonra altı ayı geçmemek üzere ek süre verilebilir. Bu durumda,
incelemenin bitirilememe nedeni ilgili birim tarafından
nezdinde inceleme yapılana yazılı olarak bildirilir.
(4) İlgili birimler, incelemenin zamanında bitirilmesini
sağlayacak gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
(5) İnceleme görevinin başka bir inceleme elemanına
devredilmesi gerektiği hallerde, inceleme kalan süre içinde
tamamlanır.
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Defter ve belgelerin iadesi
MADDE 22 − (1) Mükellefin defter ve belgeleri, ilgili
rapor değerlendirme komisyonunun rapora ilişkin nihai
değerlendirmesinin incelemeyi yapana iletildiği tarihten
itibaren en geç on beş gün içerisinde bir tutanak ile iade edilir.
(2) 16 ncı maddenin dört, beş ve altıncı fıkrası hükümleri saklıdır.
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(6) Sınırlı incelemenin, sonradan ortaya çıkan durumlar
nedeniyle tam incelemeye dönüşmesi halinde, inceleme
süresi sınırlı incelemeye başlanılan tarih itibarıyla hesaplanır.
(7) Ek süre dahil olmak üzere, süresinde herhangi bir vergi
inceleme raporu düzenlenmemesi halinde durum, vergi
incelemesi yapmaya yetkili olanlar tarafından gerekçeleri
ile birlikte yazılı olarak bağlı oldukları birime bildirilir. İlgili
inceleme ve denetim birimi, incelemeyi bitiremeyen inceleme
elemanı hakkında disiplin hükümlerini uygulayabilir.
(8) İnceleme, neticesi alınmamış hesap dönemi
de dahil olmak üzere, tarh zamanaşımı süresi sonuna kadar
her zaman yapılabilir. Evvelce inceleme yapılmış veya
matrahın re’sen takdir edilmiş olması yeniden inceleme
yapılmasına ve gerekirse tarhiyatın ikmaline mani değildir.
(9) 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi
Kanununun 17 nci maddesi ile 15/3/2007 tarihli ve 5604 sayılı
Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Birinci Sınıf Tüccarların Gruplara Ayrılması ve
İncelemelerin Yürütülmesi
Birinci sınıf tüccarların gruplara ayrılması
MADDE 24 − (1) Birinci sınıf tüccarlar, vergi incelemesine
tabi tutulma bakımından yıllık iş hacimleri, aktif ve öz sermaye
büyüklükleri esas alınarak aşağıdaki şekilde gruplara ayrılır:
a) Birinci Grup: (Değişik ibare:RG-8/8/2012-28378) Yıllık
iş hacmi 50.000.000 TL, aktif büyüklüğü 40.000.000 TL veya
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öz sermaye büyüklüğü 15.000.000 TL’nin üzerinde olanlar ile
bu tutarlara bakılmaksızın bankalar, sigorta şirketleri, finansal
kiralama şirketleri, faktoring ve finansman şirketleri, sermaye
piyasası kurumları ile bireysel emeklilik veya sermaye piyasası
faaliyetlerinde bulunmak veya 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı
Bankacılık Kanununda yer alan faaliyet konularından en az birini
yürütmek üzere kurulan kuruluşlar ve finansal holding şirketleri.
b) İkinci Grup: (a) bendinde belirtilenlerin dışında kalanlar.
(2) Birinci fıkrada yer alan tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin
olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen
yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle yeniden
tespit edilir. Bu şekilde hesaplanan tutarların %5’ini aşmayan
kesirler dikkate alınmaz. Bakanlık, bu şekilde tespit edilen
tutarları (Değişik ibare:RG-8/8/2012-28378) %300’üne
kadar artırmaya veya %50’sine kadar indirmeye yetkilidir.
Vergi incelemelerinin yürütülmesi
MADDE 25 − (1) Büyük ölçekli mükellefler, 178 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının
(b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan Grup Başkanlıklarında görev
yapan Vergi Müfettişleri tarafından incelenir.
(2) Küçük ve orta ölçekli mükellefler, 178 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının
(a) bendinde yer alan Grup Başkanlıklarında görev yapan
Vergi Müfettişleri tarafından incelenir. Başkanlık, küçük ve
orta ölçekli mükelleflerin incelenmesi görevini, anılan fıkranın
(b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan Grup Başkanlıklarında görev
yapan Vergi Müfettişlerine de verebilir.
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(3) İlgili inceleme ve denetim birimi, iş yükünün fonksiyonel
dağılımı, denetim gücünün etkin ve verimli kullanılması ile
vergi incelemelerinde koordinasyonun ve etkinliğin sağlanması
amacıyla, 24 üncü maddede yer alan gruplandırma dışında
veraset ve intikal vergisi, tasfiye, iade ve mahsup, kaynak
kullanımını destekleme fonu ile diğer incelemelerin dağılımına
ilişkin hadler tespit etmeye, yapılan teftiş, soruşturma,
inceleme ve denetimler sırasında ortaya çıkan vergi inceleme
taleplerinin, bu hadlere bağlı kalmaksızın yürütülmesine, karşıt
incelemelerin yapılmasına ve incelemelere ilişkin diğer usul ve
esasları belirlemeye yetkilidir.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yetki
MADDE 26 − (1) Bu Yönetmelikte yer alan usul ve
esaslara aykırılık teşkil etmemek kaydıyla yürütülecek
vergi incelemelerinde uyulacak diğer usul ve esaslar, vergi
incelemesi yapmaya yetkili olanların bağlı bulundukları
inceleme ve denetim birimleri tarafından belirlenir.
Uygulanmayacak hükümler
MADDE 27 − (1) Maliye Bakanlığınca yapılmış olan diğer
düzenlemelerin bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hükümleri
uygulanmaz.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 28 − (1) 31/12/2010 tarihli ve 27802 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi İncelemelerinde Uyulacak
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Vergi İnceleme ve
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Birinci sınıf tüccarların ilk defa gruplara ayrılması
GEÇİCİ MADDE 1 − (1) Birinci sınıf tüccarların, 24 üncü
maddenin birinci fıkrasında belirtilen hadlere göre ilk defa
gruplara ayrılmasında, 2010 hesap dönemi sonundaki,
kendisine özel hesap dönemi tayin edilenlerde ise 2010
yılı içinde biten hesap dönemi sonundaki, bilanço ve
gelir tablolarında yer alan iş hacimleri, aktif ve öz sermaye
büyüklükleri esas alınır.
Yürürlük
MADDE 29 − (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30 − (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı
yürütür.
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Denetim Planının Hazırlanması, Uygulanması ve Sonuçlarının
İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile
Vergi İnceleme ve Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
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Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi

Sayısı

31/10/2011

28101

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin
Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

VERGİ DENETİMİ MEVZUATI

1.

Tarihi

Sayısı

8/8/2012

28378

2.

ADLÎ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİ7
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, kanunlarla düzenlenen
adlî ve önleme aramasına karar verme yetkisi ile aramaların
uygulanmasında uyulacak esas ve usulleri göstermektir.
Kapsam
Madde 2 - Bu Yönetmelik, kolluk tarafından, kişilerin
üstlerinin, eşyasının, araçlarının, özel kâğıtlarının, konut, işyeri
ve eklentilerinin aranmasında uyulacak esas ve usulleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı
7 Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih ve Sayısı: 01.06.2005 – 25832.
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Ceza Muhakemesi Kanunu, 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis
Vazife ve Salâhiyet Kanunu, 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı
Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanunu, 9/7/1982 tarihli
ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu, 10/7/2003
tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 10/6/1949
tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 28/4/2004 tarihli ve
5149 sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin
Önlenmesine Dair Kanun, 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, 4/11/2004 tarihli
ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 25/10/1983 tarihli ve 2935
sayılı Olağanüstü Hâl Kanunu, 13/5/1971 tarihli ve 1402
sayılı Sıkıyönetim Kanunu ile 2/7/1993 tarihli ve 485 sayılı
Gümrük Müsteşarlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine
göre hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;
Araç: Her türlü nakil vasıta ve taşıtlarını,
Cumhuriyet savcısı: Yetkili Cumhuriyet savcısını,
El koyma: Suçun veya tehlikelerin önlenmesi amacıyla veya
suçun delili olabileceği veya müsadereye tâbi olduğu için, bir
eşya üzerinde, rızası olmamasına rağmen, zilyedin tasarruf
yetkisinin kaldırılması işlemini,
Gece vakti: Güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve
doğmasından bir saat evvele kadar devam eden süreyi,
Gecikmesinde sakınca bulunan hâl:
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a) Adlî aramalar bakımından; derhâl işlem yapılmadığı
takdirde suçun iz, eser, emare ve delillerinin kaybolması
veya şüphelinin kaçması veya kimliğinin tespit edilememesi
ihtimâlinin ortaya çıkması ve gerektiğinde hâkimden karar
almak için vakit bulunmaması hâlini,
b) Önleme aramaları bakımından; derhâl işlem yapılmadığı
takdirde, millî güvenlik ve kamu düzeninin, genel sağlık
ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin
korunmasının tehlikeye girmesi veya zarar görmesi, suç
işlenmesinin önlenememesi, taşınması veya bulundurulması
yasak olan her türlü silâh, patlayıcı madde veya eşyanın tespit
edilememesi ihtimâlinin ortaya çıkması ve gerektiğinde
hâkimden karar almak için vakit bulunmaması hâlini,
Hâkim: Yetkili sulh ceza hâkimini veya hâkimi,
Kolluk: Jandarma, polis, sahil güvenlik ve gümrük muhafaza
görevlilerini,
Kolluk âmiri: Konuyla ilgili yetkili ve görevli olan kolluk
biriminin âmirini,
Koruma altına alma: Suçun veya tehlikelerin önlenmesi ya da
delil olabilecek veya müsadereye tâbi olan yahut güvenliğin
sağlanması amacıyla, eşyayı zilyedinin kendiliğinden
vermesini veya el konulana kadar geçici olarak alıkoymayı,
Mülkî âmir: İllerde vali veya bu konuda yetkilendirdiği
yardımcısını, ilçelerde kaymakamı,
Özel güvenlik görevlisi: 5188 sayılı Özel Güvenlik
Hizmetlerine Dair Kanuna göre valiliklerce çalışma izni
verilen, 26/9/2004tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun
uygulanmasında kamu görevlisi sayılan ve görev alanlarında
yetkili olan kişileri,
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İKİNCİ BÖLÜM
Adlî Arama
Adlî arama ve kapsamı
Madde 5 - Adlî arama, bir suç işlemek veya buna iştirak
veyahut yataklık etmek makul şüphesi altında bulunan
kimsenin, saklananın, şüphelinin, sanığın veya hükümlünün
yakalanması ve suçun iz, eser, emare veya delillerinin elde
edilmesi için bir kimsenin özel hayatının ve aile hayatının
gizliliğinin sınırlandırılarak konutunda, işyerinde, kendisine ait
diğer yerlerde, üzerinde, özel kâğıtlarında, eşyasında, aracında
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile diğer kanunlara göre
yapılan araştırma işlemidir.

VERGİ DENETİMİ MEVZUATI

Suçüstü:
a) İşlenmekte olan suçu,
b) Henüz işlenmiş olan fiil ile fiilin işlenmesinden hemen
sonra kolluk, suçtan zarar gören veya başkaları tarafından
takip edilerek yakalanan kişinin işlediği suçu,
c) Fiilin pek az önce işlendiğini gösteren eşya veya delille
yakalanan kimsenin işlediği suçu,
ifade eder.

Makul şüphe
Madde 6 - Makul şüphe, hayatın akışına göre somut olaylar
karşısında genellikle duyulan şüphedir.
Makul şüphe, aramanın yapılacağı zaman, yer ve ilgili kişinin
veya onunla birlikte olanların davranış tutum ve biçimleri,
kolluk memurunun taşındığından şüphe ettiği eşyanın niteliği
gibi sebepler göz önünde tutularak belirlenir.
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Makul şüphede, ihbar veya şikâyeti destekleyen emarelerin
var olması gerekir.
Belirtilen konularda şüphenin somut olgulara dayanması
şarttır.
Arama sonunda belirli bir şeyin bulunacağını veya belirli bir
kişinin yakalanacağını öngörmeyi gerektiren somut olgular
mevcut bulunmalıdır.
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Adlî aramalarda karar ve emir verme yetkisi
Madde 7 - Adlî aramaya karar vermek yetkisi hâkimindir.
Kolluk, arama kararı alınmasını talep ettiği durumlarda, makul
şüphe sebeplerini belirten ayrıntılı ve gerekçeli bir rapor
hazırlar ve Cumhuriyet savcısına başvurur.
Hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde
Cumhuriyet savcısının, Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı
hâllerde ise kolluk âmirinin yazılı emriyle arama yapılabilir.
Cumhuriyet savcısına ulaşılamayan hâllerde kolluk âmirinin
yazılı emriyle gerçekleştirilen arama ve elkoyma işlemi
üzerine; ilgili kolluk görevlilerince neden Cumhuriyet
savcısına ulaşılamadığı, Cumhuriyet savcısının hangi
vasıtalarla arandığını belirten ayrıntılı tutanak düzenlenerek
ilgili soruşturma evrakına eklenir.
Kolluk âmirlerince konutta, iş yerinde ve kamuya açık
olmayan kapalı alanlarda arama kararı verilemez. Sayılan
bu yerlerde arama ancak hâkim kararı veya gecikmesinde
sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının yazılı emriyle
yapılabilir. Ancak 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda
öngörülen suçlar bakımından, özel konut ve eklentilerinde
hâkim kararı olmadıkça arama yapılamaz.
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Kolluk âmirinin yazılı emriyle yapılan arama ve sonuçları
Cumhuriyet başsavcılığına derhâl bildirilir.
Cumhuriyet savcısına ulaşılamayan hâllerde ise kolluk
âmirinin yazılı emriyle konut, iş yeri ve kamuya açık olmayan
kapalı alanlar dışında arama yapılabilir.
Arama talep, karar veya emrinde;
a) Aramanın nedenini oluşturan fiil,
b) Aranılacak kişi, aramanın yapılacağı konut veya diğer
yerin adresi ya da eşya,
c) Karar veya emrin geçerli olacağı zaman süresi,
d) Aranılacak eşyanın elde edilmesi hâlinde el konulup
konulmayacağı,
açıkça gösterilir.
Cumhuriyet başsavcılıklarınca, arama ile ilgili kararları
vermek üzere, yirmidört saat süreyle nöbetçi Cumhuriyet
savcısı görevlendirilir.
Karar alınmadan yapılacak arama
Madde 8 - Aşağıdaki hâllerde ayrıca bir arama emri ya da
kararı aranmaz:
a) Hakkında tutuklama kararı veya yakalama emri veya zorla
getirme kararı bulunan kişi ile hakkında gıyabî tutuklama
kararı verilen kaçak yakalandığında üstünde, yakalanması
amacıyla konutunda, işyerinde, yerleşim yerinde, bunların
eklentilerinde ve aracında yapılacak aramada,
b) Hâkim kararı veya Cumhuriyet savcısının yazılı emri ile
veya kolluk tarafından doğrudan yakalanan kişinin, kendisine,
başkalarına veya yakalama işlemini yapan kolluk görevlilerine
zarar vermesini önlemek amacıyla yapılacak kaba üst aramasında,
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c) Gözaltına alınan kişinin, nezarethaneye konmadan önce
yapılan üst aramasında,
d) Herhangi bir sebeple hukuka uygun şekilde yakalandıktan
sonra kolluk güçlerinin elinden kaçmakta olan kişilerin
veya işlenmekte olan veya henüz işlenmiş olan veya pek az
önce işlendiğini gösteren belirtilerin olduğu suçun failinin
yakalanması amacıyla takibi sırasında girdikleri araç, bina ve
eklentilerinde yakalanması amacıyla yapılacak aramalarda,
e) 1) 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun
17 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında, kaçak eşya, her
türlü silâh, mühimmat, patlayıcı ve uyuşturucu maddelerin
bulunduğu şüphe edilen her türlü kap, ambalaj veya taşımaya
yarayan diğer araçlarda hemen yapılan aramalarda,
2) 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun
17 nci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında gümrük salonları
ve gümrük kapılarında kaçak eşya sakladığından kuşkulanılan
kişilerin gümrük kontrolü amacıyla gümrük görevlilerince
aranmasında;
3) 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 18 inci
maddesinin ikinci fıkrası kapsamında, 27/10/1999 tarihli ve
4458 sayılı Gümrük Kanunu gereğince belirlenen kapı ve
yollardan başka yerlerden gümrük bölgesine girmek, çıkmak
veya geçmek ve bu yerlerde rastlanacak kişi ve her nevi taşıma
araçlarının yetkili memurlar tarafından durdurulmasında ve
bu kişilerin eşya, yük ve üzerleri ile varsa taşıma araçlarının
aranmasında,
f ) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 24 üncü maddesindeki
kanunun hükmü ve âmirin emrini yerine getirme, 25
inci maddesindeki meşru savunma ve zorunluluk hâli ve
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Olay yeri inceleme
Madde 9 - Suç işlenen yerlerde, sebep ve sonuç ilişkisini
ortaya koyacak delillerin aranması, bulunması ve el koyulması
için geliştirilmiş bilimsel ve teknik araştırma işlemlerinin,
herkesin girip çıkabileceği kamuya açık alanlarda yapılması
için bir emir veya karar gerekmez.
Birinci fıkrada belirtilen yerler dışındaki olay yeri inceleme
işlemleri, 7 nci madde uyarınca hâkim veya gecikmesinde
sakınca bulunan hâllerde de Cumhuriyet savcısının,
Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hâllerde ise konut, işyeri
ve kamuya açık olmayan kapalı alanlar dışındaki yerlerde
kolluk âmirinin yazılı emri üzerine gerçekleştirilir.

VERGİ DENETİMİ MEVZUATI

26 ncı maddesindeki hakkın kullanılması ve ilgilinin rızası ile
diğer kanunların öngördüğü hukuka uygunluk sebepleri ve
suçüstü hâlinde yapılan aramalarda, toplum için veya kişiler
bakımından hayatî tehlikeyi ortadan kaldırmak amacıyla veya
kapalı yerlerden gelen yardım çağrıları üzerine, konut, işyeri
ve yerleşim yeri ile eklentilerine girmek için.

Aramada emir ya da karar kapsamı dışında elde edilen
bulgular ve ele geçirilen kişiler
Madde 10 - Usulüne uygun yapılan aramada;
a) Yapılmakta olan soruşturma veya kovuşturmayla ilgisi
olmakla birlikte, karar veya yazılı emirde konu edilmeyen,
b) Yapılmakta olan soruşturma veya kovuşturmayla
ilgisi olmayan ancak, diğer bir suçun işlendiği şüphesini
uyandırabilecek,
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bir delil elde edilirse; bu delil koruma altına alınır ve durum
Cumhuriyet başsavcılığına derhâl bildirilerek el koyma işlemini
gerçekleştirmek için Cumhuriyet savcısından yeni bir yazılı emir
istenir. Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hâllerde ise kolluk
âmirinin yazılı emriyle kolluk görevlileri elkoyma işlemini
gerçekleştirebilir.
Hâkim kararı olmaksızın elkoyma işlemi, yirmidört saat
içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim,
kararını elkoymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi
hâlde elkoyma kendiliğinden kalkar.
Bu tür aramada, aramanın amacı ve konusu dışında ele
geçirilen ve haklarında tutuklama veya yakalama kararı
bulunan kişiler, evrakıyla birlikte Cumhuriyet başsavcılığına
sevk edilir.
Adlî arama tutanağı
Madde 11 - Adlî arama işlemi bir tutanağa bağlanır.
Tutanakta;
a) Arama kararının tarih ve sayısı, hâkim kararı yoksa verilmiş
olan yazılı emrin tarih ve sayısı ile emri veren merci,
b) Aramanın yapıldığı yer, tarih ve saat,
c) Aramanın konusu,
d) Aranan kişinin kimlik bilgileri, adını söylemediği takdirde
eşkâl bilgileri,
e) Araçta, konutta, işyeri ve eklentilerinde arama yapılmışsa,
aracın plaka numarası, markası, konutun, işyerinin ve
eklentilerinin açık adresi, su üstü aracının aranmasında su
üstü aracının cinsi, ismi, sahibi ve kullananı, deniz aracının
aranması hâlinde ise deniz aracının cinsi, ismi, donatanı,
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bağlama limanı, tonajı, acentesi, kaptanı ve arama mevkiî,
f ) Aramanın sonuçları, el konulan suç eşyasına ilişkin
belirleyici bilgiler,
g) Aramada yakalanan kişiler varsa kimlik bilgileri, kimliği
belirlenemiyorsa eşkâl bilgileri,
h) Arama sonucunda yaralanma veya maddî bir zarar
meydana gelip gelmediği,
i) Arama işlemini yapanların adı, soyadı, sicili ve unvanı,
hususları yer alır.
Tutanak arama işlemine katılmış olanlar ve hazır
bulunanlarca imzalanır. Tutanağın bir sureti ilgiliye verilir.
Kaçakçılık suçlarıyla ilgili tutanaklar, 4926 sayılı Kaçakçılıkla
Mücadele Kanununun 21 inci maddesine göre tanzim edilir.
Arama sonunda talep hâlinde verilecek belge
Madde 12 - 7 nci maddeye göre yapılacak arama sonunda,
hakkında arama işlemi uygulanan kişiye talebi hâlinde;
a) Aramanın,
1) Şüpheli veya sanık olması ve yakalanabileceği veya
suç delillerinin elde edilebileceği hususunda makul şüphe
bulunması sebebiyle mi,
2) Şüphelinin veya sanığın yakalanabilmesi veya suç
delillerinin elde edilebilmesi amacıyla mı,
yapıldığını,
b) Yakalanabileceği veya suç delillerinin elde edilebileceği
hususunda makul şüphe bulunan şüphelinin veya sanığın
üstünün, eşyasının, konutunun, işyerinin veya ona ait diğer
yerlerin aranması hâlinde, soruşturma veya kovuşturma
konusu fiilin niteliğini,
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c) Aramada el konulan veya koruma altına alınan eşyanın
listesini,
d) Aramada şüpheyi haklı kılan bir şey elde edilmemiş ise
bunu,
e) Hakkında arama işlemi uygulanan kimsenin, el konulan
eşyanın mülkiyetine ilişkin görüş ve iddialarını,
içeren belge veya belgeler verilir.
Koruma altına alınan veya el konulan eşyanın tam bir
listesi yapılarak resmî mühürle mühürlenir. Bu eşyanın resmî
mühürle mühürlendiğine dair tutanak tanzim edilerek, bir
sureti ilgilisine verilir.
Avukat bürolarında arama
Madde 13 - Cumhuriyet savcısı hazır olmaksızın avukat
bürolarında arama yapılamaz.
Avukat büroları ancak mahkeme kararı ile ve kararda
belirtilen olayla ilgili olarak Cumhuriyet savcısının
denetiminde aranabilir. Baro başkanı veya onu temsil eden bir
avukat aramada hazır bulundurulur.
Arama sonucu elkonulmasına karar verilen şeyler
bakımından bürosunda arama yapılan avukat, baro başkanı
veya onu temsil eden avukat, bunların avukat ile müvekkili
arasındaki meslekî ilişkiye ait olduğunu öne sürerek karşı
koyduğunda, bu şey ayrı bir zarf veya paket içerisine konularak
hazır bulunanlarca mühürlenir ve bu konuda gerekli kararı
vermesi, soruşturma evresinde sulh ceza hâkiminden,
kovuşturma evresinde hâkim veya mahkemeden istenir. Yetkili
hâkim elkonulan şeyin avukatla müvekkili arasında meslekî
ilişkiye ait olduğunu tespit ettiğinde, elkonulan şey derhâl
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Askerî mahallerde yapılacak arama
Madde 14 - Askerî mahallerde yapılacak arama Cumhuriyet
savcısının talep ve katılımı ile askerî makamlar tarafından
yerine getirilir.
Elkoyma, koruma altına alma
Madde 15 - Arama sonucunda bazı eşyaya elkoyma söz
konusu olduğunda, hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca
bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının, Cumhuriyet
savcısına ulaşılamadığı hâllerde ise kolluk âmirinin yazılı emri
ile elkoyma işlemi gerçekleştirilebilir.
İspat aracı olarak yararlı görülen ya da eşya veya kazanç
müsaderesinin konusunu oluşturan malvarlığı değerleri,
koruma altına alınır.
Yanında bulunduran kişinin rızasıyla teslim etmediği bu tür
eşyaya elkonulabilir.
Yukarıda yazılı eşya veya diğer malvarlığı değerlerini
yanında bulunduran kişi, talep üzerine bu şeyi göstermek ve
teslim etmekle yükümlüdür.
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avukata iade edilir ve yapılan işlemi belirten tutanaklar
ortadan kaldırılır. Bu fıkrada öngörülen kararlar yirmidört saat
içinde verilir.
Postada el koyma durumunda bürosunda arama yapılan
avukat veya baro başkanı veya onu temsil eden avukatın karşı
koyması üzerine üçüncü fıkrada belirtilen usuller uygulanır.

239

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

VERGİ DENETİMİ MEVZUATI

Evsafı belirlenen eşyanın kollukça bulunamaması ve
zilyedinin de teslimden kaçınması hâlinde, şüpheli veya sanık
ya da tanıklıktan çekinebilecekler dışındaki zilyet hakkında
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 60 ıncı maddesinde
yer alan disiplin hapsine ilişkin hükümlerin uygulanması
amacıyla durum Cumhuriyet başsavcılığına bildirilir.
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Aramada ele geçen belge ve kâğıtlar hakkında
yapılacaklar
Madde 16 – Hakkında arama işlemi uygulanan kimsenin
belge veya kâğıtlarını inceleme yetkisi, Cumhuriyet savcısı ve
hâkime aittir.
Kolluk, arama sırasında ele geçen belge veya kağıtlara,
suçla ilgisi olup olmadığını tespit amacıyla, incelemeksizin
bakabilir. Suçla ilgisi olabileceğinden şüphelendiği anda
Kanunun öngördüğü şekilde incelenecek belge ve kâğıtları
ambalajlayarak mühürler.
Belge ve kâğıtların zilyedi veya temsilcisi kendi mührünü de
koyabilir veya imzasını atabilir. İleride mührün kaldırılmasına
ve kâğıtların incelenmesine karar verildiğinde bu işlemin
yapılmasında hazır bulunmak üzere, zilyedi veya temsilcisi ya
da müdafiî veya vekili çağrılır.
İnceleme sonucu soruşturma veya kovuşturma konusu suça
ilişkin olmadığı anlaşılan belge veya kâğıtlar ilgilisine geri
verilir.
Şüpheli veya sanık ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi
Kanununun 45 ve 46 ncı maddelerine göre tanıklıktan
çekinebilecek kimseler arasındaki mektuplara ve belgelere;
bu kimselerin nezdinde bulundukça elkonulamaz.
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Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve
kütüklerinde arama, kopyalama ve elkoyma
Madde 17 - Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada,
başka surette delil elde etme imkânının bulunmaması
hâlinde, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine şüphelinin
kullandığı bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar
kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar kayıtlarından
kopya çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek metin hâline
getirilmesine hâkim tarafından karar verilir.
Bilgisayar, bilgisayar programları ve bilgisayar kütüklerine
şifrenin çözülememesinden dolayı girilememesi veya
gizlenmiş bilgilere ulaşılamaması hâlinde çözümün
yapılabilmesi ve gerekli kopyaların alınabilmesi için, bu araç
ve gereçlere elkonulabilir. Şifrenin çözümünün yapılması
ve gerekli kopyaların alınması hâlinde, elkonulan cihazlar
gecikme olmaksızın iade edilir.
Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoyma işlemi
sırasında, sistemdeki bütün verilerin yedeklemesi yapılır. Bu
işlem, bilgisayar ağları ve diğer uzak bilgisayar kütükleri ile
çıkarılabilir donanımları hakkında da uygulanır.
İstemesi hâlinde, bu yedekten elektronik ortamda bir kopya
çıkarılarak şüpheliye veya vekiline verilir ve bu husus tutanağa
geçirilerek imza altına alınır.
Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoymaksızın da,
sistemdeki verilerin tamamının veya bir kısmının kopyası
alınabilir. Kopyası alınan verilerin mahiyeti hakkında tutanak
tanzim edilir ve ilgililer tarafından imza altına alınır. Bu
tutanağın bir sureti de ilgiliye verilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Önleme Aramaları
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Denetim yapılacak hâller
Madde 18 - Aşağıda belirtilen denetimler şartları
oluştuğunda kolluk tarafından kendiliğinden yapılabilir:
a) Umuma açık istirahat ve eğlence yeri sayılan, kişilerin
tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya
konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve
benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar,
birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema,
kahvehane ve kıraathane; kumar ve kazanç kastı olmamak
şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zekâ
geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin,
video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu
elektronik oyun yerleri; internet kafeler ve benzeri yerler ile
sabit veya seyyar olarak kullanılan kara, deniz, hava ve her
çeşit taşıma araçlarındaki bu tür yerlerin genel güvenlik ve
asayiş yönünden denetimi,
b) Kumar oynanan umumî ve umuma açık yerler ile her çeşit
özel ve resmî kurum ve kuruluşlara ait lokaller, mevzuata aykırı
bir şekilde uyuşturucu madde imal edilen, satılan, kullanılan,
bulundurulan yerler, mevzuata aykırı faaliyet gösteren
genelevler, birleşme yerleri ve fuhuş yapılan evler ve yerler,
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Anayasal
düzenine, genel güvenliğe ve genel ahlâka zararı dokunacak
oyun oynatılan, temsil verilen, film veya video bant gösterilen
yerler ile internet üzerinden yapılan yayınlara izin verilen
yerler, derneklere, sendikalara, loca ve kulüplere, kamu
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kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile benzeri kurum
ve kuruluşlara ait ve yalnız üyelerinin yararlanması için açılan
lokallerden, birden fazla denetim sonunda ve yazılı ihtara
rağmen, iç yönetmeliğine aykırı faaliyet göstererek umuma
açık yer durumuna geldiği tespit edilenlerin denetimi,
c) Yürürlükte bulunan hükümlere aykırı olarak işletilen
yerler hakkındaki işlemler ile genel ahlâk ve edep kurallarına
aykırı olarak sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale
bakılmaksızın üreten ve satan yerlerin denetimi,
d)
Kanunlardaki
istisnalar
saklı
kalmak
üzere, onsekiz yaşından küçükleri çalıştırdığından
veya onsekiz yaşını doldurmamış küçüklerin girdiğinden
şüphelenilen ve açılması izne bağlı bar, pavyon, gazino,
meyhane gibi içkili yerler ile kıraathane gibi oyun oynatılan
benzeri yerlerin denetimi,
e) Suç işlenmesini önlemek için kişilerden kimlik sorma,
f ) 26/6/1973 tarihli ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununda
belirtilen yerlerin denetimi,
g) Motorlu araç trafik belgesi, motorlu araç tescil belgesi ve
sürücü belgeleri ile 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları
Trafik Kanununa göre araçlarda bulunması gerekli eşyanın
denetimi,
h) Doğal ve yapay göller ile su üstü ulaşımına imkân veren
akarsularda su üstü araçlarının ve denizlerde deniz araçlarının
ruhsat ve belgelerinin, su üstü araç sahip ve kullananları ile
gemi adamlarının ehliyetleri, belgeleri ve deniz mevzuatında
yer alan diğer belgelerinin denetimi,
i) Elektromanyetik aygıtlar ve dedektör köpekleri aracılığıyla
yapılan tarama şeklindeki denetimler,
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j) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 183 üncü maddesi
kapsamında gürültü yapanların men edilmesi,
k) Hudut kapılarından giriş çıkış yapanların pasaport
denetimleri.
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Önleme araması ve kapsamı
Madde 19 - Önleme araması;
a) Millî güvenlik ve kamu düzeninin, genel sağlık ve genel
ahlâkın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması,
b) Suç işlenmesinin önlenmesi,
c) Taşınması veya bulundurulması yasak olan her türlü silâh,
patlayıcı madde veya eşyanın tespiti,
amacıyla, hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan
hâllerde mülkî âmirin yazılı emriyle ikinci fıkrada belirtilen
yerlerde, kişilerin üstlerinde, aracında, özel kâğıtlarında ve
eşyasında yapılan arama işlemidir.
Önleme araması aşağıdaki yerlerde yapılabilir:
a) 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu kapsamına giren toplantı ve gösteri
yürüyüşlerinin yapıldığı yerde veya yakın çevresinde,
b) Özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşları veya sendikaların genel kurul toplantılarının
yapıldığı yerin yakın çevresinde,
c) Halkın topluca bulunduğu veya toplanabileceği yerlerde,
d) Öğretim ve eğitim özgürlüğünün sağlanması için her
derecede öğretim ve eğitim kurumlarının ve üniversite
binaları ve ekleri içerisinde, kurumun imkânlarıyla önlenmesi
mümkün görülmeyen olayların çıkması olasılığı karşısında
rektör, acele hâllerde de dekan veya bağlı kuruluş yetkililerinin
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kolluktan yardım istemeleri hâlinde, girilecek üniversite,
bağımsız fakülte veya bağlı kurumların içerisinde, bunların
yakın çevreleri ile giriş ve çıkış yerlerinde,
e) Umumî veya umuma açık yerlerde veya öğrenci
yurtlarında veya eklentilerinde,
f ) Yerleşim yerlerinin giriş ve çıkışlarında,
g) Her türlü toplu taşıma veya seyreden taşıt araçlarında,
h) 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda öngörülen
suçların işlenmesinin önlenmesi amacıyla, ticarethane, işyeri,
eğlence ve benzeri yerler ile eklentilerinde,
i) 5149 sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin
Önlenmesine Dair Kanunun 6 ncı maddesi kapsamında
gerçekleştirilen spor müsabakalarıyla ilgili olarak,
müsabakaların yapılacağı spor alanlarının çevresinde,
stadyum veya spor salonu girişleri ile turnike girişlerinde,
j) 5253 sayılı Dernekler Kanununun 20 nci maddesi
kapsamında, derneklerde veya eklentilerinde.
Konutta, yerleşim yerinde ve kamuya açık olmayan özel
işyerlerinde ve eklentilerinde önleme araması yapılamaz.
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Önleme araması kararı
Madde 20 - Yönetmeliğin 8 inci maddesi, 9 uncu maddesinin
birinci fıkrası ve 25 inci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere,
önleme aramalarında işlemin yapılacağı kanunda belirtilen
umumî ve umuma açık yerlerde makul sebeplerin oluştuğunu
ve millî güvenlik ve kamu düzeninin, genel sağlık ve genel
ahlâkın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması,
suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması
yasak olan her türlü silâh, patlayıcı madde veya eşyanın
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tespiti amacının ortaya çıktığını ve tehlikenin oluştuğunu
gösteren belirlemeler, kolluk tarafından önceden tespit edilir
ve aramanın yapılması önerilen yer ve zaman ile birlikte o yer
mülkî âmirine, gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak iletilir. 4926
sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda öngörülen suçların
işlenmesinin önlenmesi amacıyla yapılacak aramalar için bu
talep, o yer Cumhuriyet savcısına da yapılabilir.
Yetkili merci, kolluğun talebini uygun bulursa, hâkimden
arama kararı talep eder; ancak gecikmesinde sakınca bulunan
hâllerde yazılı arama emri verir.
Arama talep, emir ve kararlarında aşağıdaki hususlara açıkça
yer verilir:
a) Aramanın sebebi,
b) Aramanın konusu ve kapsamı,
c) Aramanın yapılacağı yer,
d) Geçerli olacağı zaman süresi.
Hâkim tarafından verilen kararlar aleyhine, mülkî âmir
tarafından kanun yollarına başvurulabilir.
Usulüne uygun olarak verilmiş arama kararı veya emri
üzerine, yetkili âmirin, aramanın yapılması için kolluk
memurlarına vereceği sözlü emirler derhâl yerine getirilir.
Bu konudaki emirlerin yazılı olarak verilmesi istenemez.
Bu hâllerde, emrin yerine getirilmesinden doğabilecek
sorumluluk, emri verene aittir.
Özel güvenlik görevlilerinin kontrol yetkileri
Madde 21 – Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri şunlardır:
a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara
girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin
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üstlerini dedektörle kontrol etme, eşyaları X-ray cihazından
veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme,
b) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri
ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde
kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin
üstlerini dedektörle kontrol etme, eşyaları X-ray cihazından
veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme,
c) Yangın, deprem gibi tabiî afet durumlarında ve imdat
istenmesi hâlinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme,
d) Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu
ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme,
bu kişilerin üstlerini dedektörle kontrol etme, eşyaları X-ray
cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.
Derneklerde arama
Madde 22 - Kamu düzeninin korunması veya suç
işlenmesinin önlenmesi nedenlerinden birine bağlı olarak
usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça, yine bu
nedenlere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan
hâllerde mülkî âmirin yazılı emri bulunmadıkça, kolluk
kuvvetleri, dernek ve eklentilerine giremez, arama yapamaz
ve buradaki eşyaya el koyamaz.
El koyma söz konusuysa, mülkî âmirin kararı yirmidört saat
içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el
koymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi hâlde, el
koyma kendiliğinden kalkar.
Hâkim kararı, mülkî âmir tarafından dernek yöneticilerine
yazıyla duyurulur.
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Spor müsabakaları ile ilgili aramalar
Madde 23 - Spor müsabakalarının yapılacağı spor alanına,
güvenlik güçlerince gerçekleştirilecek kontrolden sonra
seyirci alınır.
Spor alanlarının çevresinde, stadyum veya spor salonu
girişleri ile turnike girişlerinde, müsabakayla ilgili olarak hâkim
kararı veya gecikmesinde sakınca olan hâllerde mülkî âmirin
yazılı izni ile kolluk tarafından veya kolluğun denetiminde,
özel güvenlik görevlilerince üst araması yapılır ve 5149 sayılı
Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine
Dair Kanunun amacına aykırı madde ve cisimler geçici olarak
koruma altına alınır.
Önleme aramalarında elde edilen bilgi ve bulgular
ile yakalanan şüpheliler hakkında yapılacak işlemler
Madde 24 - Önleme aramalarında elde edilen ve adlî
soruşturmalarda kullanılabilecek bilgi, bulgu ve şüpheliler
hakkında 10 uncu madde hükümleri uygulanır.
Aramanın konusu ve kapsamı içinde olan, ancak suç
unsuru oluşturmayan eşya, geçici olarak koruma altına alınır
ve aramaya sebep teşkil eden husus sona erdiğinde ilgiliye
teslim edilir.
Hâkimden önleme araması kararı alınması gerekmeyen
hâller
Madde 25 - Aşağıdaki hâllerde yapılacak aramalarda ayrıca
bir arama emri ya da kararı gerekmez:
a) Devletçe kamu hizmetine özgülenmiş bina ve her türlü
tesislere giriş ve çıkışın belirli kurallara tâbi tutulduğu hâllerde,
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söz konusu tesislere girenlerin üstlerinin veya üzerlerindeki
eşyanın veya araçlarının aranmasında,
b) 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ek 1 inci maddesi
kapsamında bulunan, sivil hava meydanlarında, limanlarda
ve sınır kapılarında, binaların, uçakların, gemilerin ve her türlü
deniz ve kara taşıtlarının, giren çıkan yolcuların X-ray cihazından
geçirilerek, gerektiğinde üstünün ve eşyasının aranması
ile buralarda görevli kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar
personelinin, üstlerinin, araçlarının ve eşyalarının aranmasında,
c) 2935 sayılı Olağanüstü Hâl Kanununun 11 inci maddesi
kapsamında, kişilerin üstünün, eşyalarının Olağanüstü Hâl
Valisinin emriyle aranmasında,
d) 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 3 üncü maddesi
kapsamında, konutların ve her türlü dernek, siyasî parti,
sendika, kulüp gibi teşekküllere ait binaların, işyerlerinin, özel
ve tüzel kişiliklere sahip müesseseler ve bunlara ait eklentilerin
ve her türlü kapalı ve açık yerlerin, mektup, telgraf ve sair
gönderilerin ve kişilerin üzerlerinin sıkıyönetim komutanının
emriyle aranmasında,
e) Kanunların, muhafaza altına alınmalarına olanak verdiği
kişilerin, üst veya eşyalarının aranmasında,
f ) 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri
ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun çerçevesinde görevli
kolluğun, aynı Kanunun 79 uncu maddesindeki silâh taşıma
yasağı kapsamında, silâh taşıdığından şüphelenilen kişilerin
üstlerinin ve eşyalarının aranmasında.
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Umuma açık veya açık olmayan özel işletmelerin, kurumların
veya teşebbüslerin girişlerindeki kontroller, buralara girmek
isteyen kimselerin rızasına bağlıdır. Kontrol edilmeyi kabul
etmeyenler, bu gibi yerlere giremezler. Bu gibi yerlerde
kontrol, esasta özel güvenlik görevlileri tarafından yerine
getirilir. Ancak, bu yerlerin ve katılanların taşıyabilecekleri özel
niteliklere göre, önleme aramaları kolluk güçleri tarafından da
yapılabilir.
Önleme araması tutanağı
Madde 26 - Arama sırasında suç unsuruna rastlandığında,
önleme araması tutanağa bağlanır.
Bu hâlde, tutanak 11 inci maddede yazılı unsurları içerir.
Tutanak arama işlemine katılmış olanlar ve hazır
bulunanlarca imzalanır.
Tutanağın bir sureti ilgiliye verilir.
Suç unsuruna rastlanmadığı durumlarda, aranan kişinin
talebi hâlinde, kendisine arama kararı veya emrinin tarih ve
sayısı, aramanın tarih ve saati, yeri, aranan şahsın ve arayan
görevlinin kimlik bilgilerinin yer aldığı bir belge verilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Aramaların Yapılma Şekli
Durdurma ve kontrol işlemleri
Madde 27 - Bir kişiyi geçici olarak durdurmak, yakalama
sayılmaz; yakalama sayılması için kişinin fiilen denetim altına
alınması gerekir. Denetim için araçların durdurulması da
mümkündür.
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Durdurma yetkisinin kullanılabilmesi için, “umma”
derecesinde makul şüphe bulunmalıdır. Kolluk görevlisi,
tecrübesine dayanarak, izlediği davranışlarından, o kişinin
bir suç işleyeceği veya işlediği hususunda kanaat elde eder
veya kişinin silâhlı olduğu ve hâlen tehlike yarattığı kanaatine
varırsa kişi durdurulabilir.
Somut emarelerle desteklenen şüphe bulunmadan,
süreklilik arzedecek, fiilî durum ve keyfilik oluşturacak şekilde
durdurma ve kontrol işlemi yapılamaz.
Sebebin oluşmasına veya şüpheye yol açan davranışları
hakkında, durdurulan kişiye sorular yöneltilebilir. Kişi bu
sorulara cevap vermekle yükümlü değildir. Durdurma
yetkisinin kullanılmasına neden olan şüphe, yapılan açıklama
ile ortadan kalkarsa, kişinin gitmesine engel olunmaz.
Durdurma üzerine aşağıdaki işlemler yapılır:
a) Durdurulan kişi üzerinde giysilerinden herhangi birisi
çıkarılmaksızın, yoklama biçiminde bir kontrol yapılır. Bu işlem
sonucunda, kişide silâh bulunduğu sonucunu çıkarmaya
yeterli şüphe meydana gelirse, memur kendiliğinden silâh ve
diğer suç eşyası araması yapabilir.
b) Yoklama suretiyle kontrol, kişinin cinsiyetinde bulunan
görevli tarafından yapılır.
c) Yapılan kontrolün konusu ve sebepleri ilgiliye açıklanır.
d) Bir kişinin veya aracın durdurulma süresinin, şartlara göre
makul olması ve kontrol için ayrılan süreyi aşmaması gerekir.
e) Yoklama suretiyle kontrol, kişiye en az sıkıntı verici şekilde
yapılır.
f ) Yapılan kontrolün neticesinde suça ilişkin iz, eser, emare
ve delil elde edilirse, kişi yakalanır.
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g) Uyuşturucu gibi belirli bir şeyin, kişinin herhangi bir
yerinde gizlendiği düşünülüyorsa, daha geniş çaplı kontrol
yapılabilir.
h) Yoklama suretiyle kontrol, kişinin veya aracın ilk
durdurulduğu yerde veya o yerin yakınında, mümkün olduğu
kadar başkalarının göremeyeceği tarzda yapılır. Başka yere
götürülerek kontrol yapılamaz.
i) Makul sebebi oluştuğu takdirde, daha geniş kapsamlı
kontrol yapılması için, kolluk aracından veya yakındaki kapalı
bir yerden yararlanılabilir.

j) Kontrolden sonra talep üzerine olay yerinde derhâl bir
tutanak düzenlenir.
Bu maddede yazılı işlemler gece de yapılabilir.
Karar veya yazılı emir üzerine üst ve eşya aramasının
icrası
Madde 28 – Aramanın gerçekleştirileceği yerde, öncelikle
kişilerin kaçmasını ve saldırmasını engelleyecek şekilde
gerekli güvenlik tedbirleri alınır.
Kolluk görevlileri, kolluk görevlisi olduğunu ispatlayan
kimliğini gösterir.
Üst araması, kişinin cinsiyetinde bulunan görevli tarafından
yapılır.
Üst ve eşya araması sırasında, yapılan aramanın konusu olan
eşyanın ne olduğu veya aramanın yapılmasına temel teşkil
eden sebepler ilgiliye açıklanır.
Üst araması sırasında, kişinin beraberinde olan eşya da,
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mümkünse elektromanyetik cihazlarla, değilse beş duyu
organı aracılığıyla aranır. Sahipsiz eşya hakkında da aynı
hüküm uygulanır.
Kişi direndiği takdirde üst ve eşya araması orantılı güç
kullanılarak gerçekleştirilir.
Üst ve eşya araması, kişinin veya aracın ilk durdurulduğu
yerde veya o yerin yakınında, mümkün olduğu kadar
başkalarının göremeyeceği tarzda yapılır. Başka yere
götürülerek arama yapılamaz. Gerektiğinde kolluk aracından
veya yakındaki kapalı bir yerden yararlanılabilir.
Üst araması sırasında, kişinin üstünde veya eşyasında rastlanan
özel kâğıt ve zarflar, içinde müsadereye tâbi bir eşya bulunması
ihtimali dışında açılmaz; açıksa dahi yazılı bilgiler okunamaz.
Kişinin kanunlara göre izin verilmeyecek bir şeyi taşıdığına
ilişkin makul şüphenin bulunması ve aramanın amacına başka
türlü ulaşılamaması hâlinde, üst araması aşağıda belirtilen
şekilde giysiler çıkartılmak suretiyle yapılabilir:
a) Arama yapılmadan önce, bu aramayı yapmanın neden
gerekli görüldüğü ve nasıl yapılacağı, o birimde görevli en üst
kolluk âmiri tarafından ilgiliye bildirilir.
b) Arama, aynı cinsiyetten görevliler tarafından yapılır;
arama işlemi kimsenin görmemesini sağlayacak tedbirler
alınarak gerçekleştirilir.
c) Arama, kişinin utanma duygusunu en az ihlâl edecek
bir şekilde yapılır; önce bedenin üst kısmındaki giysiler
çıkarttırılır; bedenin alt kısmındaki giysiler, üst kısmındaki
giysiler giyildikten sonra çıkarttırılır. Bu giysiler mutlaka aranır.
d) Arama sırasında bedene dokunulmaması için gerekli
özen gösterilir.

İSMMMO MEVZUAT SERİSİ 12

VERGİ DENETİMİ MEVZUATI

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

253

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

VERGİ DENETİMİ MEVZUATI

e) Arama, mümkün olduğunca kısa bir süre içinde bitirilir.
Yapılan aramanın neticesinde bir suça ilişkin iz, eser, emare
ve delil elde edilirse, kişi yakalanır.
Bu maddede yazılı işlemler gece de yapılabilir.

254

Araçlarda arama
Madde 29 - Araçlarda aramanın gerçekleştirileceği yerde,
öncelikle kişilerin kaçmasını ve saldırmasını engelleyecek
şekilde gerekli güvenlik tedbirleri alınır.
Araç araması sırasında, yapılan aramanın konusu olan
eşyanın ne olduğu veya aramanın yapılmasına temel teşkil
eden sebepler ilgiliye açıklanır.
Araç araması, kişiye en az sıkıntı verici şekilde ve makul olan
en kısa sürede yapılır.
Araç araması, aracın ilk durdurulduğu yerde veya o yerin
yakınında, mümkün olduğu kadar başkalarının göremeyeceği
tarzda yapılır. Detaylı inceleme yapılması gereken hâllerde,
başka yere götürülerek arama yapılabilir.
Deniz şartları sebebiyle aramanın denizde mümkün
olmaması veya deniz aracının ayrıntılı aranmasının gerektiği
hâllerde şüpheli deniz aracı en yakın ve uygun limana çekilerek
arama limanda yapılabilir.
Araç araması sırasında rastlanan özel kâğıt ve zarflar, içinde
müsadereye tâbi bir eşya bulunması ihtimali dışında açılmaz;
açılsa dahi yazılı bilgiler okunamaz.
Yapılan aramanın neticesinde bir suça ilişkin iz, eser, emare
ve delil elde edilirse, kişi yakalanır.
Boş araçların aranmasında, arama yapıldığını belirten bir
not bırakılır. Bu notta, arama tutanağının bir kopyasının
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Konut, işyeri ve eklentilerinde aramanın yapılması
Madde 30 – Haklarında gıyabî tutuklama veya tutuklama
kararı ile yakalama emri veya zorla getirme kararı bulunan
kişilerin yakalanması için yapılacak aramalarda, ayrıca arama
kararı verilmesi gerekli değildir. Bu gibi hâllerde sadece
yakalanacak kişiyle ilişkili işlemler yapılabilir. O yerde bulunan
diğer kişiler hakkında, ayrıca karar verilmemişse, arama
yapılamaz.
Kolluk, arama yapılacak kapalı yerlerde ve eklentilerinde
gerekli güvenlik önlemlerini alarak kapıyı çalar.
Hâkim kararı veya kanunla yetkili kılınmış merciin
yazılı emriyle yapılan aramalarda veya karar alınmasını
gerektirmeyen işlemlerde, mümkünse o yere girme izni verme
yetkisine sahip kişilerle iletişim kurulmasına çalışılır, kolaylık
gösterilmesi istenir.
Aşağıdaki hâllerde iletişim kurmadan arama amacıyla kapalı
yerlere ve eklentilerine girilir:
a) Arama yapılacak olan yerin konut veya yerleşim yeri
olarak kullanılmadığının bilinmesi,
b) Arama esnasında bu yerlerde kimsenin olmadığının
anlaşılması,
c) Bu yerlerde oturan veya izin vermeye yetkili kişinin arama
öncesinde bilgilendirilmesinin, delil karartmasına yol açarak
aramanın amacını tehlikeye sokacak veya kolluk memurlarını
veya diğer bireyleri tehlikeye düşürebilecek olması.
Diğer hâllerde, kolluk memurları arama kararını gösterirler.
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alınabileceği yer belirtilir.
Bu maddede yazılı işlemler gece de yapılabilir.
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Gecikmesinde sakınca veya tehlike bulunması hâlinde,
bilgilendirme içeri girildikten sonra da yapılabilir.
Aramayla görevlendirilenler, aramaya karşı çıkılması hâlinde,
durumun haklı kıldığı ölçüde güç kullanarak direnci ortadan
kaldırabilirler. Bilgilendirme yapıldıktan sonra, kapı açılmadığı
takdirde güç kullanılacağı ihtar edilir ve buna rağmen kapı
açılmazsa zorla eve girilir ve arama gerçekleştirilir. Güç,
kademeli bir şekilde artarak kullanılabilir.
Bulundurulması suç teşkil eden eşyanın arandığı evde
bulunan kişilerin üstü, güvenlik veya suç eşyasının elde
edilmesi amacıyla aranır.
Arama, bulunması istenen şeyin boyutu ve niteliği göz
önüne alınarak, amaca ulaşmak için gerekli olan ölçüde
gerçekleştirilir.
Aranacak yerde bulunan kişilerin özel hayatlarına ve
mallarına gereken azamî özen gösterilir.
Kasa gibi, açılması özellik isteyen eşya, kolluk tarafından
veya masrafları kollukça karşılanmak üzere bu konudaki
meslek erbabına açtırılır. Bu işlemin o yerde yapılmasının
masraflı, külfetli veya oraya zarar verebilecek nitelikte olması
durumunda, eşya kolluk tarafından muhafaza edilen başka bir
yere götürülerek de açılabilir.
Arama sırasında rastlanan özel kâğıt ve zarflar, içinde
müsadereye tâbi bir eşya bulunması ihtimali dışında açılmaz;
açılsa dahi yazılı bilgiler okunamaz.
Aramada hazır bulundurulacaklarla ilgili olarak aşağıdaki
hükümler uygulanır:
a) Aranacak yerlerin sahibi veya eşyanın zilyedi aramada
hazır bulunabilir; kendisi bulunmazsa temsilcisi veya ayırt
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etme gücüne sahip hısımlarından biri veya kendisiyle birlikte
oturmakta olan bir kişi veya komşusu hazır bulundurulur.
b) Şüphelinin veya sanığın yakalanabilmesi veya suç
delillerinin elde edilebilmesi amacıyla, diğer bir kişinin konutu,
işyeri veya ona ait diğer yerlerde yapılacak aramalarda, zilyet
ve bulunmazsa yerine çağrılacak kişiye, aramaya başlamadan
önce aramanın amacı hakkında bilgi verilir.
c) Kişinin avukatının aramada hazır bulunmasına engel
olunamaz.
d) Geceleyin herkesin girip çıkabileceği lokanta, bar, pavyon,
gazino, meyhane gibi yerler ile kıraathane ve oyun oynatılan
benzeri yerlerin aranmasında tanık bulundurulması gerekmez.
Aramanın zamanı
Madde 31 - Arama, kararda veya yazılı emirde belirtilen
süre içerisinde yapılır. Her arama kararı, aksine bir hüküm
içermiyorsa sadece bir kez arama yapma yetkisi verir.
Aramanın amacını tehlikeye sokan acil bir durum yoksa, adlî
arama gündüz yapılır.
Konutta, işyerinde veya diğer kapalı yerlerde adlî arama
gece yapılamaz. Ayrıca bu yerlerde kolluk âmirinin yazılı
emriyle de arama yapılamaz. Ancak;
a) Suçüstü hâlinde,
b) Gecikmesinde sakınca bulunan hâlde,
c) Firar eden kişi veya tutuklu veya hükümlünün tekrar
yakalanması hâlinde,
d) Geceleyin herkesin girip çıkabileceği 2559 sayılı Polis
Vazife ve Salâhiyet Kanununun 7 nci maddesinde sayılan
umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde,
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gece adlî arama yapılabilir.
Önleme aramaları, denetimler ve kontroller her zaman
yapılabilir.

VERGİ DENETİMİ MEVZUATI

Nezarethanelerde yapılacak arama
Madde 32 - Nezarethanelerde yapılacak aramalar için
Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği
hükümleri saklıdır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Aramalara ilişkin kayıt defteri
Madde 33 - Her kolluk biriminde, bu yönetmelik uyarınca
yapılan aramalara ilişkin karar, yazılı emir ve diğer bilgilerin
kaydedileceği bir defter tutulur.
Bu defterde kayıtlı bilgiler; adlî ve idarî soruşturmalar,
ilgilinin taleplerinin karşılanması ve istatistikî çalışmalar
dışında kullanılamaz.
Bu defter, silinme ve muhtemel bilgi kaybı riskine karşı
gerekli önlemler alınmak ve bilgiler yedeklenmek suretiyle
bilgisayar ortamında da tutulabilir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 34 - 24/5/2003 tarihli ve 25117 sayılı Resmî
Gazetede yayımlanan Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 35 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
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Yürütme
Madde 36 - Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet ve İçişleri
Bakanları yürütür.

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, rapor değerlendirme
komisyonlarının oluşturulması ile çalışma usul ve esaslarını
düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/1/1961 tarihli ve 213
sayılı Vergi Usul Kanununun 140 ıncı maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.

VERGİ DENETİMİ MEVZUATI

RAPOR DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARININ
OLUŞTURULMASI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK8

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Maliye Bakanını,
b) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,
c) Başkan: Vergi Denetim Kurulu Başkanını,
ç) Başkan Yardımcısı: Vergi Denetim Kurulu Başkan
Yardımcısını,
8 Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih ve Sayısı: 31.10. 2011 – 28101.
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d) Başkanlık: Vergi Denetim Kurulu Başkanlığını,
e) Grup Başkanlığı: Uygun görülen yerlerde Bakan onayı ile
kurulan Başkanlığa bağlı Grup Başkanlıklarını,
f ) Kanun: 213 sayılı Vergi Usul Kanununu,
g) Vergi inceleme raporu: Vergi incelemeleri sonucunda
düzenlenen raporu,
ğ) Vergi incelemesi: İnceleme yapmaya yetkili olanlar
tarafından, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu
araştırmak, tespit etmek ve sağlamak amacıyla yapılan
faaliyeti,
h) Vergi incelemesi yapmaya yetkili kılınan diğer memurlar:
Mahallin en büyük mal memurunu (Vergi Dairesi Başkanını,
Vergi Dairesi Başkanlığı kurulmayan yerlerde Defterdarı),
Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında müdür
kadrolarında görev yapanlar ile vergi dairesi müdürlerini,
ı) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar: Kanunun 135
inci maddesinde sayılan yetkilileri,
i) Vergi Müfettişi: Vergi Başmüfettişini, Vergi Müfettişini ve
Vergi Müfettiş Yardımcısını,
j) Vergi suçu raporu: Kanunun 359 uncu maddesi
kapsamındaki suçlar için düzenlenen raporu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması
Vergi Müfettişlerince düzenlenecek raporlar için rapor
değerlendirme komisyonlarının oluşturulması
MADDE 4 – (1) Vergi Müfettişlerinin dâhil oldukları Grup
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Başkanlıklarında oluşturulacak rapor değerlendirme komisyonları,
Başkanlıkça ilgili Grup Başkanlığına dâhil olan meslekte on yılını
tamamlamış Vergi Müfettişleri arasından görevlendirilecek en az
üç asil ve yeterli sayıda yedek üyeden oluşur.
(2) İhtiyaca göre oluşturulacak rapor değerlendirme
komisyonu sayısı ile komisyonlarda görevlendirilecek Vergi
Müfettişi sayısı, Başkanlık tarafından belirlenir.
(3) İlgili Grup Başkanlığında meslekte on yılı tamamlamış
yeterli sayıda Vergi Müfettişinin bulunmaması halinde; bu
Grup Başkanlıklarında oluşturulacak rapor değerlendirme
komisyonlarında görev yapmak üzere Başkanlıkça diğer
Grup Başkanlıklarından yeterli sayıda Vergi Müfettişi
görevlendirilebileceği gibi, Başkanlık söz konusu raporların
diğer Grup Başkanlıklarında oluşturulan rapor değerlendirme
komisyonları tarafından değerlendirilmesine de karar verebilir.
(4) Vergi Müfettişlerinin geçici çalışma yerlerinde,
Başkanlığın onayı ile geçici rapor değerlendirme komisyonları
oluşturulabilir.
(5) Vergi inceleme raporunu düzenleyen Vergi Müfettişleri,
kendi düzenlemiş oldukları raporların değerlendirildiği
komisyon toplantılarına üye olarak katılamazlar.
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Vergi Müfettişlerince düzenlenen raporların
değerlendirilmesinde uygulama birliğinin sağlanması
için rapor değerlendirme komisyonlarının oluşturulması
MADDE 4/A – (Ek:RG-15/10/2014-29146)
(1) Vergi incelemelerinde etkinlik, verimlilik, koordinasyon
ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla aynı konu, sektör
veya mükellef grubuna yönelik olarak yapılan incelemeler
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neticesinde Vergi Müfettişleri tarafından düzenlenen vergi
inceleme raporlarını değerlendirmek üzere, Başkan tarafından
belirlenen, meslekte on yılını tamamlamış Vergi Müfettişleri
arasından görevlendirilecek en az üç asil ve yeterli sayıda
yedek üyeden müteşekkil rapor değerlendirme komisyonları
oluşturulabilir.
(2) İhtiyaca göre oluşturulacak rapor değerlendirme
komisyonu sayısı ile bu komisyonlar tarafından
değerlendirilecek raporlara ilişkin konu, sektör veya mükellef
grupları Başkanlık tarafından belirlenir.
Vergi incelemesi yapmaya yetkili kılınan diğer
memurlarca
düzenlenecek
raporlar
için
rapor
değerlendirme komisyonlarının oluşturulması
MADDE 5 – (1) Vergi Dairesi Başkanlığı kurulan yerlerde;
a) Vergi incelemesi yapmaya yetkili kılınan diğer memurlarca
düzenlenen raporlar için rapor değerlendirme komisyonu;
Vergi Dairesi Başkanı ve/veya Vergi Dairesi Başkanı tarafından
belirlenecek grup müdürünün başkanlığında, müdürler ve/
veya vergi dairesi müdürleri arasından Vergi Dairesi Başkanı
tarafından seçilecek en az iki asil ve yeterli sayıda yedek
üyeden oluşur.
b) Oluşturulacak rapor değerlendirme komisyonu sayısını
belirlemeye Vergi Dairesi Başkanı yetkilidir.
c) Vergi Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan
komisyonların sekretarya hizmetleri Vergi Dairesi Başkanı
tarafından belirlenecek Grup Müdürlüğünce yürütülür.
(2) Vergi Dairesi Başkanlığı kurulmayan yerlerde;
a) Vergi incelemesi yapmaya yetkili kılınan diğer memurlarca
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düzenlenen raporlar için rapor değerlendirme komisyonu;
Defterdarın başkanlığında, Defterdarın belirleyeceği vergi
dairesi müdürlerinden seçilen en az iki asil ve yeterli sayıda
yedek üyeden oluşur.
b) Yeterli sayıda üyenin bulunmaması veya gerekli görülen
hallerde Gelir İdaresi Başkanlığı, Defterdarlıklarda görevli
vergi incelemesi yapmaya yetkili kılınan diğer memurlarca
düzenlenen vergi inceleme raporlarını belirleyeceği
Vergi Dairesi Başkanlıklarındaki rapor değerlendirme
komisyonlarında değerlendirtmeye yetkilidir.
c) Defterdarlıklarda oluşturulan komisyonların sekretarya
hizmetleri Gelir Müdürlüklerince yürütülür.
(3) Vergi inceleme raporunu düzenleyen vergi incelemesi
yapmaya yetkili kılınan diğer memurlar, kendi düzenlemiş
oldukları raporların değerlendirildiği komisyon toplantılarına
üye olarak katılamazlar.
(4) Komisyon başkan ve üyelerinin herhangi bir nedenle
görevlerinin başında bulunamamaları ve yerlerinin yedek
üyelerle tamamlanamaması halinde, bunlara usulüne uygun
olarak vekâlet edenler komisyonda görev yaparlar.
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Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu
MADDE 6 – (1) Vergi Müfettişlerince düzenlenen raporlara
ilişkin olarak Vergi Müfettişleri ile rapor değerlendirme
komisyonları arasında uyuşmazlığa konu raporların üst
değerlendirme mercii, Merkezi Rapor Değerlendirme
Komisyonudur.

İSMMMO MEVZUAT SERİSİ 12

263

VERGİ DENETİMİ MEVZUATI

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

264

(2) Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu, Vergi
Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde Başkan tarafından
belirlenen, bir Başkan Yardımcısının başkanlığında dört grup
başkanından oluşan toplam beş üyeden oluşur. Başkanlık,
ihtiyaçlar ölçüsünde birden fazla komisyon kurabilir.
(3) Vergi Müfettişleri ile ilgili rapor değerlendirme
komisyonları arasında uyuşmazlığa konu raporların, bir üst
değerlendirme mercii olarak Merkezi Rapor Değerlendirme
Komisyonunda görüşüldüğü toplantılara, raporu düzenleyen
Vergi Müfettişi ile arasında uyuşmazlık bulunan rapor
değerlendirme komisyonu üyeleri, üye olarak katılamazlar.
Vergi Dairesi Başkanlığı Üst Rapor Değerlendirme
Komisyonu
MADDE 7 – (1) Vergi incelemesi yapmaya yetkili kılınan diğer
memurlarca düzenlenen raporlara ilişkin olarak incelemeyi
yapan ile ilgili rapor değerlendirme komisyonları arasında
uyuşmazlığa konu raporların üst değerlendirme mercii, Vergi
Dairesi Başkanlığı Üst Rapor Değerlendirme Komisyonudur.
(2) Vergi Dairesi Başkanlığı Üst Rapor Değerlendirme
Komisyonu; Vergi Dairesi Başkanının başkanlığında, grup
müdürleri, müdürler ve/veya vergi dairesi müdürleri arasından
Vergi Dairesi Başkanı tarafından seçilecek en az iki asil ve
yeterli sayıda yedek üyeden oluşur.
(3) Vergi incelemesi yapmaya yetkili kılınan diğer memurlar
ile rapor değerlendirme komisyonları arasında uyuşmazlığa
konu raporların, Vergi Dairesi Başkanlığı Üst Rapor
Değerlendirme Komisyonunda görüşüldüğü toplantılara,
incelemeyi yapan ile arasında uyuşmazlık bulunan rapor
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Rapor Değerlendirme, Merkezi Rapor Değerlendirme
ve Vergi Dairesi Başkanlığı
Üst Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Görevleri
Rapor değerlendirme komisyonlarının görevleri
MADDE 8 – (1) Rapor değerlendirme komisyonları, vergi
incelemesi yapmaya yetkili olanlar tarafından düzenlenen
vergi inceleme raporlarını, vergi kanunları ile bunlara ilişkin
kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ, sirküler ve
özelgelere uygunluğu ile maddi hata ve usul hatası içerip
içermediği yönünden değerlendirir.
(2) Rapor değerlendirme komisyonları, Kanunun 359 uncu
maddesinde yazılı suçların işlendiğini tespit eden vergi suçu
raporlarına ilişkin olarak mütalaa verir.
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değerlendirme komisyonu üyeleri, üye olarak katılamazlar.
(4) Vergi Dairesi Başkanlığı kurulmayan yerlerde düzenlenen
raporlara ilişkin üst değerlendirme mercii, Gelir İdaresi
Başkanlığı tarafından belirlenen Vergi Dairesi Başkanlığı Üst
Rapor Değerlendirme Komisyonudur.
(5) Vergi Dairesi Başkanlığı Üst Rapor Değerlendirme
Komisyonunun sekretarya hizmetleri Vergi Dairesi Başkanı
tarafından belirlenecek grup müdürlüğünce yürütülür.
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Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonunun görevleri
MADDE 9 – (1) Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu,
Vergi Müfettişleri ile rapor değerlendirme komisyonları
arasında uyuşmazlığa konu vergi inceleme raporlarını bir
üst değerlendirme mercii olarak, vergi kanunları ile bunlara
ilişkin kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ, sirküler
ve özelgelere uygunluğu ile maddi hata ve usul hatası içerip
içermediği yönünden değerlendirir.
(2) Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu, Vergi
Müfettişleri tarafından düzenlenen ve 18 inci maddede
belirlenen tutarın üzerinde tarhiyat önerisi içeren vergi
inceleme raporlarını, vergi kanunları ile bunlara ilişkin
kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ, sirküler ve
özelgelere uygunluğu ile maddi hata ve usul hatası içerip
içermediği yönünden değerlendirir.
(3) Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu, 18 inci maddede
belirlenen tutarın üzerinde tarhiyat önerisi içeren veya Vergi
Müfettişi ile ilgili rapor değerlendirme komisyonu arasında
uyuşmazlığa konu olan vergi inceleme raporlarına dayanan ve
Kanunun 359 uncu maddesinde yazılı suçların işlendiğine ilişkin
görüşleri içeren vergi suçu raporları için mütalaa verir.
Vergi Dairesi Başkanlığı Üst Rapor Değerlendirme
Komisyonunun görevleri
MADDE 10 – (1) Vergi Dairesi Başkanlığı Üst Rapor
Değerlendirme Komisyonu, vergi incelemesi yapmaya yetkili
kılınan diğer memurlar ile rapor değerlendirme komisyonları
arasında uyuşmazlığa konu vergi inceleme raporlarını üst
değerlendirme mercii olarak, vergi kanunları ile bunlara
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Rapor Değerlendirme Komisyonlarının
Çalışma Usul ve Esasları
Toplantı ve karar yeter sayısı
MADDE 11 – (1) Komisyonlar, üye tam sayısı ile toplanır ve
oy çokluğuyla karar alır.
(2) Alınan kararlar rapor değerlendirme tutanağına bağlanır
ve tüm üyeler tarafından imzalanır.

VERGİ DENETİMİ MEVZUATI

ilişkin kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ, sirküler
ve özelgelere uygunluğu ile maddi hata ve usul hatası içerip
içermediği yönünden değerlendirir.
(2) Vergi Dairesi Başkanlığı Üst Rapor Değerlendirme
Komisyonu, vergi incelemesi yapmaya yetkili kılınan diğer
memurlar ile ilgili rapor değerlendirme komisyonu arasında
uyuşmazlığa konu olan vergi inceleme raporlarına dayanan
ve Kanunun 359 uncu maddesinde yazılı suçların işlendiğine
ilişkin görüşleri içeren vergi suçu raporları için mütalaa verir.

Değerlendirme süresi
MADDE 12 – (1) Komisyonlar, vergi inceleme raporlarını,
raporların komisyonlara iletildiği tarihten itibaren en geç
altmış gün içerisinde değerlendirir.
(2) Komisyonlar, değerlendirmede zamanaşımı süresini de
dikkate alır.
(3) Komisyon kararları ilgili inceleme elemanına en geç beş
iş günü içerisinde gönderilir.
(4) 17 nci maddede düzenlenen süreler saklıdır.
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Vergi suçu raporları için verilecek mütalaalar
MADDE 13 – (1) Komisyonlar, vergi incelemesi yapmaya
yetkili olanlarca düzenlenecek vergi suçu raporları için,
raporların komisyonlara iletildiği tarihten itibaren en geç
altmış gün içerisinde mütalaa verir.
(2) Verilecek mütalaalarda suçun unsurlarıyla, fiil ile fail
arasındaki ilişki değerlendirilir.
(3) Yapılan incelemelerde, vergi inceleme raporlarının
yanı sıra vergi suçu raporu da düzenlenmesinin söz konusu
olduğu hallerde, vergi suçu raporları, ilgili komisyona vergi
inceleme raporlarının değerlendirilmesinden sonra intikal
ettirilir. Zamanaşımı veya ivedilik gibi durumlarda vergi suçu
raporlarının ilgili oldukları raporlardan önce veya birlikte
intikali de mümkündür.
Mükellef ve inceleme elemanının dinlenmesi
MADDE 14 – (1) Komisyonlar, gerekli gördüğü durumlarda
ya da talepleri üzerine mükellefi veya inceleme elemanını
dinleyebilir.
(2) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar
ilgisine göre Başkanlıkça veya Gelir İdaresi Başkanlığınca
belirlenir.
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Olumlu değerlendirme
MADDE 15 – (1) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca
düzenlenen vergi inceleme raporları, ilgili birim aracılığı ile
rapor değerlendirme komisyonlarına gönderilir. Vergi inceleme
raporları, rapor değerlendirme komisyonları tarafından mevzuata
uygun bulunması halinde, karar tutanağı ile birlikte ilgili birime
iletilir. Söz konusu birim, raporları ilgili vergi dairesine gönderir.
(2) Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu tarafından,
18 inci madde kapsamında değerlendirilen vergi inceleme
raporları, ilgili mevzuata uygun bulunması halinde, karar
tutanağı ile birlikte ilgili Grup Başkanlığına iletilir. Söz konusu
Grup Başkanlığı anılan raporları ilgili vergi dairesine gönderir.
Olumsuz değerlendirme
MADDE 16 – (1) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca
düzenlenen vergi inceleme raporları, rapor değerlendirme
komisyonları tarafından yapılan değerlendirmede ilgili
mevzuata uygun bulunmaması halinde, gerekçeli karar tutanağı
ile birlikte ilgili birim aracılığıyla inceleme elemanına gönderilir.
(2) İnceleme elemanı, değerlendirme sonucuna katılırsa,
vergi inceleme raporunu yapılan değerlendirmeler
çerçevesinde tekrar düzenleyerek ilgili birim aracılığıyla
komisyona gönderir. Rapor değerlendirme komisyonunun
yapılan değişikliği yeterli görmesi halinde, 15 inci maddenin
birinci fıkrasına göre işlem yapılır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Değerlendirme Sonuçları
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(3) İnceleme elemanı, değerlendirme sonucuna
katılmazsa, katılmama nedenlerini gerekçeleriyle birlikte
rapor değerlendirme komisyonuna yazılı olarak bildirir.
Rapor değerlendirme komisyonu inceleme elemanının
gerekçelerini kabul ederse, 15 inci maddenin birinci fıkrasına
göre işlem yapılır. Rapor değerlendirme komisyonu inceleme
elemanının gerekçelerini kabul etmezse, ilgili birim aracılığıyla
uyuşmazlığa konu raporları, ilgisine göre Merkezi Rapor
Değerlendirme Komisyonuna veya Vergi Dairesi Başkanlığı
Üst Rapor Değerlendirme Komisyonuna gönderir.
(4) Uyuşmazlığa konu vergi inceleme raporu, Merkezi Rapor
Değerlendirme Komisyonu veya Vergi Dairesi Başkanlığı Üst
Rapor Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilir
ve değerlendirme sonucunda verilen komisyon kararı ilgili
birim aracılığı ile inceleme elemanına gönderilir. İnceleme
elemanları, uyuşmazlığa konu vergi inceleme raporlarına
ilişkin olarak, ilgisine göre, Merkezi Rapor Değerlendirme
Komisyonu veya Vergi Dairesi Başkanlığı Üst Rapor
Değerlendirme Komisyonlarınca yapılan değerlendirmeye
uygun olarak düzenleyecekleri vergi inceleme raporlarını bağlı
oldukları birime gönderirler. İlgili birim, söz konusu raporları,
ilgisine göre, Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu
veya Vergi Dairesi Başkanlığı Üst Rapor Değerlendirme
Komisyonuna, komisyon kararlarına uygunluğu yönünden
değerlendirilmek üzere yeniden gönderir. Düzeltilen raporlar,
komisyon tarafından uygun bulunması halinde, karar tutanağı
ile birlikte ilgili birime, işleme konulmak üzere iletilir.
(5) 18 inci maddede belirtilen vergi inceleme raporları,
Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu tarafından ilgili
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mevzuata uygun bulunmaması halinde, Merkezi Rapor
Değerlendirme Komisyonu tarafından karar tutanağı ile
birlikte, ilgili birim aracılığı ile inceleme elemanına iletilir.
İnceleme elemanı, değerlendirme sonucuna katılırsa, vergi
inceleme raporunu yapılan değerlendirmeler çerçevesinde
tekrar düzenleyerek ilgili birim aracılığıyla Merkezi Rapor
Değerlendirme Komisyonuna gönderir. Komisyonun yapılan
değişikliği yeterli görmesi halinde, 15 inci maddenin ikinci
fıkrasına göre işlem yapılır. İnceleme elemanı, değerlendirme
sonucuna katılmazsa, katılmama nedenlerini gerekçeleriyle
birlikte, ilgili birim aracılığıyla Merkezi Rapor Değerlendirme
Komisyonuna yazılı olarak bildirir. Merkezi Rapor
Değerlendirme Komisyonu inceleme elemanının gerekçelerini
kabul ederse 15 inci maddenin ikinci fıkrasına göre işlem
yapılır. Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu inceleme
elemanının gerekçelerini kabul etmezse, bu husustaki
kararını, karar tutanağı ile birlikte, ilgili birim aracılığıyla
yeniden inceleme elemanına iletir. İnceleme elemanı,
Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan
değerlendirmeler çerçevesinde raporunu tekrar düzenler ve
15 inci maddenin ikinci fıkrasına göre işlem tesis edilmesi
amacıyla ilgili birim aracılığıyla Merkezi Rapor Değerlendirme
Komisyonuna gönderir.
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Yanlış izahat
MADDE 17 – (1) Rapor değerlendirme komisyonları,
yaptıkları değerlendirme sırasında verilmiş bir özelgenin
Kanunun 369 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında
olduğu kanaatine varırlarsa, söz konusu özelgeyi, Merkezi
Rapor Değerlendirme Komisyonundan üç üye ile Kanunun
413 üncü maddesine göre oluşturulan komisyondan iki üyenin
katılımıyla oluşturulacak beş kişilik Komisyona gönderirler.
(2) Birinci fıkrada belirtilen beş kişilik Komisyonun üyeleri
Bakan tarafından belirlenir.
(3) Bu Komisyon, konunun kendisine geliş tarihinden
itibaren otuz gün içerisinde karar verir.
(4) Bu Komisyon, üyelerin tamamının hazır bulunması ile
toplanır ve oy çokluğuyla karar alır.
(5) Alınan kararlar tutanağa bağlanır ve tüm üyeler
tarafından imzalanır.
(6) Bu Komisyonca verilen kararlar, ilgili rapor değerlendirme
komisyonu ile vergi incelemesi yapmaya yetkili olanı bağlar.
(7) Bu Komisyon tarafından, bir özelgenin Kanunun 369
uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında olduğu sonucuna
varılırsa, söz konusu özelge, Komisyon kararı dikkate alınarak
değiştirilir.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu tarafından
doğrudan değerlendirilecek raporlar
MADDE 18 – (1) Vergi Müfettişleri tarafından yapılan vergi
incelemeleri neticesinde, bir vergi türü ve vergilendirme
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dönemi için düzenlenen vergi inceleme raporunda tarhı
öngörülen vergi tutarının, 10 milyon TL’yi aşması halinde,
söz konusu rapor, doğrudan Merkezi Rapor Değerlendirme
Komisyonunca değerlendirilir. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla
ilişkin olarak Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme
oranında artırılır. Bu hesaplamada yüz bin TL’ye kadar olan
küsuratlar dikkate alınmaz.
(2) Vergilendirme dönemi bir yıldan daha kısa olan vergi
türlerine ilişkin düzenlenen vergi inceleme raporlarında,
birinci fıkrada belirtilen sınır tespit edilirken o vergi türü için
tarhı öngörülen vergi tutarlarının yıllık toplamı dikkate alınır.
(3) Yapılan vergi incelemesi neticesinde düzenlenen bir vergi
inceleme raporunun, doğrudan Merkezi Rapor Değerlendirme
Komisyonunca değerlendirilmesinin gerekmesi halinde,
aynı inceleme görevi nedeniyle ilgili mükellef nezdinde
düzenlenen diğer vergi inceleme raporlarının da Merkezi Rapor
Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilmesi esastır.
Uygulanmayacak hükümler
MADDE 19 – (1) Maliye Bakanlığınca yapılmış olan diğer
düzenlemelerin bu Yönetmelik hükümlerine aykırı nitelik
taşıyan hükümleri uygulanmaz.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 20 − (1) 31/12/2010 tarihli ve 27802 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Rapor Değerlendirme Komisyonlarının
Teşekkülü ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
yürürlükten kaldırılmıştır.
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Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı
yürütür.

VERGİ DENETİMİ MEVZUATI

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi

Sayısı

31/10/2011

28101

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin
Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
1.
2.

Tarihi

Sayısı

15/10/2014

29146

TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ9
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı
Vergi Usul Kanununda yer alan tarhiyat öncesi uzlaşmaya
ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmeliğin kapsamına, vergi incelemesi
yapmaya yetkili olanlarca yapılan vergi incelemelerine
9 Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih ve Sayısı: 31.10.2011 – 28101.
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Hukuki dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, Kanunun Ek 11 inci maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Maliye Bakanını,
b) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,
c) Başkanlık: Vergi Denetim Kurulu Başkanlığını,
ç) Ceza: Kanunun 344 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre
kesilenler dışında kalan vergi ziyaı cezasını, usulsüzlük ve özel
usulsüzlük cezasını,
d) Grup Başkanlığı: Uygun görülen yerlerde Bakan onayı ile
kurulan Başkanlığa bağlı Grup Başkanlıklarını,
e) Kanun: 213 sayılı Vergi Usul Kanununu,
f ) Komisyon: Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Komisyonunu,
g) Mükellef: Kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek
veya tüzel kişilerle sorumluları, müteselsil sorumluları,
ğ) Uzlaşma: Tarhiyat Öncesi Uzlaşmayı,
h) Vergi: Kanun kapsamına giren ve Bakanlık Vergi
Dairelerinin tarha yetkili olduğu vergi, resim ve harçları ve
bunlara bağlı fonları,
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dayanılarak tarh edilecek ve Bakanlık Vergi Dairelerinin tarha
yetkili olduğu bütün vergi, resim ve harçlar ile bunlara ilişkin
olarak kesilecek vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük
cezaları (Kanunun 344 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca
vergi ziyaı cezası kesilen tarhiyata ilişkin vergi ve ceza hariç)
girer.
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ı) Vergi Dairesi: Vergi dairesi müdürlüklerini ve bağlı vergi
dairesi konumundaki mal müdürlüklerini,
i) Vergi incelemesi: İnceleme yapmaya yetkili olanlar
tarafından, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu
araştırmak, tespit etmek ve sağlamak amacıyla yapılan
faaliyeti,
j) Vergi incelemesi yapmaya yetkili kılınan diğer memurlar:
Mahallin en büyük mal memurunu (Vergi Dairesi Başkanını,
Vergi Dairesi Başkanlığı kurulmayan yerlerde Defterdarı),
Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında müdür
kadrolarında görev yapanlar ile vergi dairesi müdürlerini,
k) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar: Kanunun 135
inci maddesinde sayılan yetkilileri,
l) Vergi Müfettişi: Vergi Başmüfettişini, Vergi Müfettişini ve
Vergi Müfettiş Yardımcısını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Komisyonların Oluşumu
Vergi Müfettişlerince yapılacak vergi incelemelerinde
komisyonların oluşumu
MADDE 5 - (1) Vergi Müfettişlerince, Grup Başkanlıkları
bulunan yerlerde yapılan vergi incelemeleri için oluşturulacak
uzlaşma komisyonu, Başkanlıkça belirlenecek biri başkan
olmak üzere üç Vergi Müfettişinden oluşur.
(2) Başkanlık, Grup Başkanlıklarında oluşturulacak
uzlaşma komisyonlarında görev alacak Vergi Müfettişlerinin
belirlenmesi yetkisini Grup Başkanlıklarına devredebilir.
(3) Grup Başkanlıklarında, gerektiğinde birden fazla
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komisyon oluşturulabilir.
(4) Vergi Müfettişlerinin geçici çalışma yerlerinde yapılan
incelemelerde komisyon; ekip başkanının başkanlığında,
başkan dâhil üç Vergi Müfettişinden oluşur. Komisyonun üç
Vergi Müfettişinden oluşmasının mümkün olmadığı hallerde
komisyon, iki Vergi Müfettişi ile ilgili vergi dairesi müdüründen
(bağlı vergi dairelerinde malmüdürü) oluşur.
(5) İncelemeyi yapanın ekip başkanı olması halinde,
komisyona bir başka Vergi Müfettişi seçilir. Komisyon
üyelerinden en kıdemli Vergi Müfettişi, komisyon başkanı olur.
(6) İncelemeyi yapanlar bu maddeye göre oluşacak
komisyonlara üye olamazlar. Ancak komisyon toplantısına
açıklamalarda bulunmak üzere iştirak edebilirler.
(7) Gerektiğinde ekip başkanı, Başkanlıktan komisyona
katılmak üzere Vergi Müfettişi talep edebilir.
(8) Ayrıca, incelemenin bir ekip tarafından yapılması halinde,
incelemeyi yapan ekip başkanı ve diğer üyeler komisyona üye
olamazlar.
İncelemeye yetkili diğer memurlarca yapılacak vergi
incelemelerinde komisyonların oluşumu
MADDE 6 - (1) Vergi Dairesi Başkanlığı kurulan yerlerde,
incelemeye yetkili diğer memurlarca yapılan vergi
incelemelerinde komisyon; Vergi Dairesi Başkanı veya tevkil
edeceği grup müdürünün başkanlığında, Vergi Dairesi
Başkanı tarafından belirlenen müdürler ve/veya vergi dairesi
müdürlerinden oluşur.
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(2) Vergi Dairesi Başkanlığı kurulmayan yerlerde, incelemeye
yetkili diğer memurlarca yapılan incelemelerde komisyon;
Defterdarın veya tevkil edeceği Defterdar Yardımcısının
başkanlığında, ilgili vergi dairesi müdürü ile Gelir Müdürlüğü
görevini ifa eden müdürden oluşur. İncelemeyi yapanın ilgili
vergi dairesi müdürü olması hâlinde Defterdar, ilgili vergi
dairesi müdürü yerine bir başka vergi dairesi müdürünü
komisyon üyesi olarak belirler.
(3) Bu madde kapsamındaki komisyonlar üç kişiden oluşur.
(4) Gerektiğinde yukarıda belirtilen kriterler çerçevesinde
birden fazla komisyon oluşturulabilir.
(5) İncelemeyi yapanlar, komisyon üyesi olamazlar.
Ancak açıklamalarda bulunmak üzere uzlaşma komisyonu
toplantısına iştirak edebilirler.
(6) Komisyon başkan ve üyelerinin herhangi bir nedenle
görevlerinin başında bulunamamaları hâlinde, bunlara
vekâlet edenler komisyonda görev yaparlar.
(7) Vergi Dairesi Başkanlığı kurulmayan yerlerde incelemeye
yetkili diğer memurlarca yapılan incelemelere ilişkin olarak
tarhiyat öncesi koordinasyon uzlaşma komisyonları kurulabilir.
Bu komisyonların kurulacağı yerler, yetki alanları, kimlerden
oluşacağı ve sekreterya hizmetlerinin kimler tarafından
yürütüleceği Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenir.
Bölgesel uzlaşma komisyonlarının oluşumu
MADDE 7 - (1) Başkanlık, gerek gördüğü hallerde uzlaşmayı
bölgesel düzeyde yaptırabilir.
(2) Bölgesel düzeyde yapılacak uzlaşmalarda, komisyon
üyeleri Başkanlıkça veya yetki verilmesi halinde ilgili Grup
Başkanlığınca belirlenir.
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Uzlaşma talebi
MADDE 8 - (1) Uzlaşma için nezdinde vergi incelemesi
yapılan kimsenin bizzat veya noterden alınmış vekâletnameye
dayanarak vekili vasıtasıyla (Tüzel kişiler, küçük ve kısıtlılarla,
vakıflar ve cemaatler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde
bunların kanuni temsilcileri marifetiyle) ve yazılı olarak
incelemeyi yapana veya bağlı bulunduğu birime yahut ekip
Başkanlığına başvurması şarttır.
(2) Uzlaşma talebinin inceleme tutanağında yer alması, ilgili
mercie yapılmış yazılı başvuru yerine geçer.
Uzlaşma talep süresi
MADDE 9 - (1) Nezdinde vergi incelemesi yapılan kimseler,
incelemenin başlangıcından, inceleme ile ilgili son tutanağın
düzenlenmesine kadar geçen süre içerisinde her zaman
uzlaşma talebinde bulunabilirler.
(2) 11 inci maddeye göre vergi incelemesi yapmaya yetkili
olanlarca yapılacak uzlaşmaya davet hallerinde ise davet
yazısının tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde
uzlaşma talebinde bulunulabilir.
(3) İncelemenin sonuçlandığı tarihte tarh zamanaşımının
sona ermesine üç aydan az bir zaman kalması halinde
mükellefe uzlaşma talebinde bulunup bulunmadığı sorulmaz
ve uzlaşma talebinde bulunmaya davet edilmez.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uzlaşmanın Yapılması
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Uzlaşma gününün tespiti
MADDE 10 - (1) Vergi incelemesini yapan, mükellefin
uzlaşma talebi üzerine, yetkili uzlaşma komisyonu başkanı ile
temas kurarak uzlaşma gününü belirler. Belirlenen uzlaşma
gün ve saati, bir yazı ile uzlaşma gününden en az 15 gün önce
mükellefe bildirilir veya inceleme tutanağına yazılır. Mükellefin
istemesi halinde 15 günlük süreye bağlı kalmaksızın daha
önceki bir tarih uzlaşma günü olarak belirlenebilir.
(2) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesine göre yapılacak
uzlaşmaya davet yazılarında uzlaşma günü de mükellefe
bildirilir.
Uzlaşmaya davet
MADDE 11 - (1) Harici bilgilere dayanılarak, mükelleflerin
bilgisi dışında yapılan vergi incelemelerinde, incelemeyi
yapan herhangi bir taahhüt altına girmeksizin mükellefi
uzlaşma talebinde bulunmaya davet edebilir.
(2) Uzlaşmaya davet keyfiyeti ile uzlaşma müzakeresinin
yapılacağı yer ve tarih, muhatabına yazı ile uzlaşma gününden
en az 15 gün önce tebliğ olunur.
(3) İnceleme raporunun bir örneği davet yazısına eklenir.
(4) Tebliğ işleminde, posta ile veya memur vasıtasıyla tebliğ
usulü uygulanır. İnceleme yapanın bizzat tebliğ yapması da
mümkündür.
Uzlaşma davetine uyulmaması
MADDE 12 - (1) Muhatabın bilinen en son adresine
uzlaşmaya davet yazısının tebliğ edilememesi veya yazıda
bildirilen yer ve tarihte uzlaşma davetine uyulmaması
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hallerinde uzlaşma konusunda başkaca bir işlem yapılmaz.
Uzlaşma temin edilmemiş sayılır.
(2) Bu maddenin uygulanmasında posta ile veya memur
vasıtasıyla gönderilen yazının tebliğ edilemeyerek geri
gelmesi, tebliğ edilememeyi ifade eder.
(3) Tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunan mükellef,
tayin edilen uzlaşma gününden önce yazılı olarak vergi
inceleme raporunu düzenleyene veya komisyona sekreterya
hizmeti veren birime bu talebinden vazgeçtiğini bildirebilir.
Bu durumda mükellef uzlaşma istememiş gibi işlem tesis edilir.
Tarh edilecek verginin uzlaşma komisyonuna ve
mükellefe bildirilmesi
MADDE 13 - (1) Yapılan vergi incelemeleri sonucu,
uzlaşmaya konu tarh edilecek vergi ve kesilmesi öngörülen
ceza miktarı, incelemeyi yapan tarafından düzenlenecek bir
raporla uzlaşma gününden en az 15 gün önce yetkili uzlaşma
komisyonuna ve ilgiliye bildirilir. Uzlaşma gününün 15
günden önceki bir tarih olarak belirlenmesi halinde inceleme
raporu bu tarihten önce mükellefe tebliğ edilir. Gerektiğinde
bu inceleme raporu, ön rapor şeklinde de düzenlenebilir.
(2) Uzlaşma talebinin işleme konulabilmesi için, incelemeyi
yapanın, mükellefin uzlaşma talebi ile birlikte mükellef
hakkında düzenleyeceği inceleme raporunu yetkili uzlaşma
komisyonuna intikal ettirmesi şarttır.
(3) İnceleme raporu, ilgili mükellef ile komisyona intikal
ettirilmeden uzlaşma yapılamaz.
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Uzlaşma komisyonunun toplanması
MADDE 14 - (1) Uzlaşma komisyonları, üyelerinin tamamının
katılması ile toplanırlar ve çoğunlukla karar verirler.
(2) Uzlaşma gün ve saatinde üyelerin tamamının katılmasının
mümkün olmadığı hallerde, katılamayan üyenin yerine ilgili
merci tarafından yenisi seçilir.
(3) Belirlenen uzlaşma günü bildirildikten sonra mükellefin
herhangi bir mücbir sebeple toplantıya katılamayacak olması
veya komisyonun herhangi bir nedenle toplanamaması
hallerinde uzlaşma görüşmesi ya aynı gün ya da sonradan
belirlenerek mükellefe bildirilecek bir başka tarihe ertelenebilir.
Uzlaşma toplantısına katılabilecekler
MADDE 15 - (1) Uzlaşma görüşmeleri sırasında mükellef
isterse bağlı olduğu meslek odasından bir temsilci ve
1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre kurulan
meslek odalarından bir meslek mensubu bulundurabilir. Bu
kişiler uzlaşma görüşmelerinde sadece görüş açıklayabilirler,
görüşmeler sonucunda düzenlenecek tutanaklara imza
atamazlar.
Uzlaşma tutanağının düzenlenmesi
MADDE 16 - (1) Belirlenen gün ve saatte mükellef veya
vekilinin iştiraki ile toplanan uzlaşma komisyonu konuyu
tartışır, uzlaşma sağlandığı takdirde durumu bir tutanakla
tespit eder. Bu tutanak, komisyon başkan ve üyeleri ile
mükellef veya vekili tarafından imzalanır. Bu tutanağın bir
nüshası ilgiliye derhal verilir. Bir nüshası da üç gün içerisinde,
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rapor ve ekleriyle birlikte ilgili vergi dairesine gönderilir.
(2) Uzlaşma tutanağında;
a) Mükellefin adı soyadı/unvanı ve adresi, bağlı olduğu vergi
dairesi ve vergi kimlik numarası veya T.C. kimlik numarası,
b) İncelemenin konusu, dönemi, bulunan matrah farkı, tarh
edilmesi öngörülen vergi tutarları,
c) Üzerinde uzlaşılan vergi miktarı,
ç) Uzlaşılan ceza miktarı,
d) İncelemeyi yapanın adı soyadı ve unvanı,
gibi hususların yanı sıra uzlaşma ile ilgili açıklamalar yer alır.
(3) Mükellefin, uzlaşma komisyonunun davetine icabet
etmemesi, uzlaşmaya geldiği halde uzlaşma tutanağını
imzalamaması veya bu tutanağı ihtirazi kayıtla imzalamak
istemesi hallerinde uzlaşma temin edilememiş sayılır. Uzlaşma
temin edilemediği takdirde, komisyonca bu konuyu belirtmek
üzere düzenlenecek tutanağın birer nüshası anında hazır bulunan
mükellefe veya vekili ile vergi incelemesi yapana komisyonda
tebliğ olunur. Mükellefin uzlaşmaya icabet etmemesi veya
tebellüğden kaçınması halinde, bu hususu belirten tutanağın
bir örneğinin muhatabına posta ile gönderilmesi yanında bir
örneği de inceleme yapana tevdi edilir.
(4) Uzlaşma temin edilememiş veya uzlaşmaya varılamamış
olması halinde, inceleme yapan bu hususu uzlaşma
tutanağında veya düzenleyeceği inceleme raporunda belirtir
ya da raporla birlikte göndereceği bir yazı ile vergi dairesine
bildirir. Bu bildirim, vergi dairesine gönderilecek rapora
uzlaşma tutanağının bir örneğinin eklenmesi suretiyle de
yapılabilir.
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(5) Bu maddede yazılı işlemler, nezdinde inceleme yapılan
mükellefin resmi vekili tarafından da yapılabilir.
(6) Uzlaşma görüşmeleri sırasında kısmi uzlaşma talebinde
bulunulması halinde, tutanağın açıklama bölümünde
inceleme raporunda eleştirilen matrah farklarından
hangilerinde uzlaşma talep edildiği ve bunlara ilişkin olarak
uzlaşılan vergi ve ceza miktarı belirtilir.
(7) Kısmi uzlaşma yapılması durumunda, uzlaşma talep
edilmeyen veya uzlaşılamayan matrah farkları için gerekli
tarhiyat yapılmak üzere inceleme raporu vergi dairesine
gönderilir.
(8) Uzlaşma talep edildiği halde görüşmeler sonucunda
uzlaşılamayan matrah farklarına ilişkin uzlaşma komisyonunun
teklif ettiği miktarlar tutanaklarda yer alır.
(9) Bu şekilde düzenlenen uzlaşma tutanağı ile vergi
inceleme raporunun vergi dairesine intikali üzerine, vergi
dairesince yapılacak tarhiyatın dava açma süresinin son
gününün mesai saati bitimine kadar komisyonun teklif ettiği
miktarı kabul ettiğini belirten bir dilekçe ile vergi dairesine
başvuran mükellefle, başvuru tarihi itibarıyla uzlaşma vaki
olmuş sayılır ve buna göre işlem tesis edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Uzlaşmanın kesinliği ve dava konusu edilemeyeceği
MADDE 17 - (1) Uzlaşma komisyonlarının, uzlaşma
neticesinde düzenleyecekleri uzlaşma tutanakları kesin olup,
gereği vergi dairelerince derhal yerine getirilir.
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Tarhiyattan sonra uzlaşma yapılamayacak haller
MADDE 18 - (1) Tarhiyat öncesi uzlaşmanın herhangi bir
nedenle temin edilememesi veya uzlaşmaya varılamaması
hallerinde, mükellefler verginin tarhı ve cezanın kesilmesinden
sonra tarhiyat sonrası uzlaşma talep edemezler.
Ödeme zamanı
MADDE 19 - (1) Uzlaşma konusu yapılan vergi ve cezada
uzlaşma vaki olduğu takdirde uzlaşma tutanağı düzenlenir ve
derhal ilgili vergi dairesine intikal ettirilir. Bu tutanak tahakkuk
fişi yerine geçer. Uzlaşma tutanağı vergi ve cezaların ödeme
zamanlarından önce ilgiliye tebliğ edilmişse kanuni ödeme
zamanlarında; ödeme zamanları kısmen veya tamamen
geçtikten sonra ilgiliye tebliğ edilmiş ise ödeme süreleri
geçmiş olanlar uzlaşma tutanağının tebliğ tarihinden itibaren
bir ay içinde ödenir.

İSMMMO MEVZUAT SERİSİ 12

VERGİ DENETİMİ MEVZUATI

(2) Üzerinde uzlaşılan veya tutanakla tespit edilen
hususlar hakkında dava açılamaz ve hiçbir mercie şikâyette
bulunulamaz.
(3) Mükellefler bu Yönetmelik uyarınca, üzerinde uzlaşılan
ceza hakkında Kanunun 376 ncı maddesi hükümlerinin
kendilerine uygulanmasını talep edemezler.
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Sekreterya hizmetleri
MADDE 20 - (1) Vergi Müfettişlerinin dâhil oldukları
Grup Başkanlıklarının bulunduğu yerlerde yaptıkları vergi
incelemeleri için oluşturulan komisyonların sekreterya
hizmetleri Grup Başkanlıklarınca, geçici çalışma yerlerinde
yaptıkları incelemeler için oluşturulan komisyonların
sekreterya hizmetleri ise ekip başkanlıklarınca yürütülür.
(2) Ekip başkanlıklarınca oluşturulan uzlaşma dosya ve
yazıları turne bitiminde ilgili Vergi Dairesi Başkanlığına veya
Defterdarlığa gönderilir.
(3) Vergi Dairesi Başkanlığı kurulan yerlerde vergi
incelemesi yapmaya yetkili kılınan diğer memurlar tarafından
yapılan incelemeler için Vergi Dairesi Başkanlığı bünyesinde
oluşturulacak komisyonların sekreterya hizmetleri ilgili Grup
Müdürlüğünce yürütülür.
(4) Vergi Dairesi Başkanlığı kurulmayan yerlerde vergi
incelemesi yapmaya yetkili kılınan diğer memurlar tarafından
yapılan incelemeler için oluşturulan uzlaşma komisyonlarının
sekreterya hizmetleri Gelir Müdürlüklerince yerine getirilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 22 - (1) 3/2/1999 tarihli ve 23600 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.
Başlanmış işler
GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği
tarihten önce uzlaşma günü belirlenmiş ve mükelleflere
tebliğ edilmiş tarhiyat öncesi uzlaşma talepleri hakkında, bu
Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan Tarhiyat Öncesi Uzlaşma
Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

VERGİ DENETİMİ MEVZUATI

Yetki
MADDE 21 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre, uzlaşma
komisyonu tespit edilmemiş olan vergi incelemelerinde
yetkili uzlaşma komisyonu, duruma göre Başkanlıkça veya
Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenir.

Yürürlük
MADDE 23 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı
yürütür.
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MÜKELLEFLERİN İZAHAT TALEPLERİNİN
CEVAPLANDIRILMASINA DAİR
YÖNETMELİK10

VERGİ DENETİMİ MEVZUATI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, mükelleflerin ve
vergi sorumlularının vergi durumları ve vergi uygulaması
bakımından müphem ve tereddüdü mucip gördükleri
hususlar hakkında yazı ile isteyecekleri izahatın özelge tayin
edilmek veya sirküler yayımlanmak suretiyle cevaplanmasına
ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, mükelleflerin ve vergi sorumlularının
yapacakları izahat taleplerine cevaben Gelir İdaresi Başkanlığı
veya diğer yetkili makamlarca tayin edilen özelgeler ile
Başkanlıkça yayımlanacak sirkülerleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı
Vergi Usul Kanununun 413 üncü maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Maliye Bakanını,
b) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,
10 Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih ve Sayısı: 28.08.2010 - 27686.
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c) Başkan: Gelir İdaresi Başkanını,
ç) Başkanlık: Gelir İdaresi Başkanlığını,
d) Kanun: 213 sayılı Vergi Usul Kanununu,
e) Komisyon: Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde 213 sayılı
Vergi Usul Kanununun 413 üncü maddesinin üçüncü fıkrası
uyarınca teşekkül ettirilen Komisyonu,
f ) Özelge: Mükelleflerin ve vergi sorumlularının vergi
durumları ve vergi uygulaması bakımından, kendilerince açık
olmayan ve tereddüt ettikleri konular hakkında yazılı olarak
açıklama talebinde bulunmaları üzerine yetkili makamlarca
kendilerine verilen yazılı görüşü,
g) Sirküler: Vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından
açık olmayan ve tereddüt edilen konular hakkında aynı
durumda olan tüm mükellef ve vergi sorumluları için
uygulamaya yön vermek ve açıklık getirmek üzere Gelir İdaresi
Başkanlığınca yayımlanan görüşü, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Komisyonun Teşekkülü ile Çalışma Usul ve Esasları
Komisyonun teşekkülü
MADDE 4 – (1) Komisyon, Başkanlık bünyesinde, Gelir
İdaresi Başkanı veya tevkil etmesi hâlinde gelir yönetimi daire
başkanlıklarından sorumlu olan bir başkan yardımcısının
başkanlığında, üç kişiden az olmamak şartıyla gelir yönetimi daire
başkanlıklarından sorumlu daire başkanlarından teşekkül eder.
(2) Komisyona, gelir yönetimi daire başkanlıkları dışında bir
daire başkanlığı tarafından özelge taslağı sevk edilir ise taslağı
sevk eden daire başkanı da sevk edilen bu taslakla sınırlı olmak
üzere üye sıfatıyla Komisyona katılır.
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Komisyonun görevi
MADDE 5 – (1) Komisyon, mükelleflerin ve vergi
sorumlularının özelge taleplerine uygun olarak özelge
tayinine yetkili makamlarca hazırlanan özelge taslaklarını
değerlendirerek tayin edilecek özelgeleri ve gerekli görmesi
halinde vergi uygulamalarına ilişkin olarak tüm mükellefler
bakımından uygulamaya yön vermek ve tereddüt edilen
hususlara açıklık getirmek amacıyla yayımlanacak sirkülerleri
oluşturur.
Özelgelerin onaylanması
MADDE 6 – (1) Komisyon, özelge taslaklarını oy çokluğu ile
aynen veya değiştirerek onaylar.
Sekretarya hizmetleri
MADDE 7 – (1) Komisyonun sekretarya hizmetleri,
Komisyona özelge taslağını sevk eden daire başkanlığı
tarafından yerine getirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Özelge
Özelge talebinin kapsamı
MADDE 8 – (1) Özelge, mükelleflerin ve vergi sorumlularının
vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından müphem
ve tereddüdü mucip gördükleri hususlar hakkındaki izahat
taleplerine ilişkin olarak verilir.
(2) Mükelleflerin aşağıdaki başvuruları özelge kapsamında
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değerlendirilmez:
a) Başkalarının vergi durumları hakkında bilgi ve izahat
talepleri.
b) Yargıya intikâl etmiş olaylara ilişkin izahat talepleri.
c) Hakkında vergi incelemesi yapılmakta olan mükelleflerce
veya vergi sorumlularınca incelemeye konu olan işlemlerle
ilgili izahat talepleri.
ç) Somut bir olaya dayanmayan, teorik hususlara ilişkin bilgi
ve izahat talepleri.
d) Mücbir sebep hâli ilanı, vergi borçlarının terkini, belge
düzenine ilişkin yetkilerin kullanılması gibi kanunlarla
uygulamanın tespitine dair Maliye Bakanlığına yetki verilen
konulara ilişkin talepler.
e) Mükelleflerin ve vergi sorumlularının vergi uygulamaları
ile ilgili işlemlerinin gerçekleşmesinden sonra yaptıkları
başvuruları ile Kanunun 122 nci maddesine göre vergi hataları
ile ilgili yapılan düzeltme talepleri ve 124 üncü maddesine
göre Maliye Bakanlığınca incelenecek olan şikâyet yoluyla
müracaatlar.
f ) Sözlü veya yazılı olarak veya internet aracılığıyla, 3071
sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve 4982
sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılan talepler.

VERGİ DENETİMİ MEVZUATI
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Özelge talep edebilecekler
MADDE 9 – (1) Özelge talepleri, mükellefler ile vergi
sorumluları, bunların mirasçıları, yetki belgesine sahip kanuni
temsilcileri veya vekillerince yapılır.
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VERGİ DENETİMİ MEVZUATI

(2) Odalar ve birlikler gibi mesleki kuruluşlar, kendi
mükellefiyetleri ile ilgili olanlar hariç olmak üzere, üyelerine
ilan etmek amacıyla özelge talebinde bulunamazlar. Ancak,
bu kuruluşlar Başkanlıktan, vergilendirme ile ilgili konularda
özelge niteliğinde olmayan görüş talep edebilirler.
Özelge talep edilecek merci
MADDE 10 – (1) Özelge, mükelleflerin gelir veya kurumlar
vergisi bakımından sürekli mükellefiyetlerinin bulunduğu
vergi dairesi başkanlıkları ile vergi dairesi başkanlığı
bulunmayan illerde defterdarlıklardan talep edilir.
(2) Diğer mükellef veya vergi sorumluları özelge talepleri
için, ikametgâh veya kanuni merkezlerinin bulunduğu vergi
dairesi başkanlıkları ile vergi dairesi başkanlığı bulunmayan
illerde defterdarlıklara; ikametgâhı veya kanuni merkezi
bulunmayanlar ise Ankara, İstanbul ve İzmir Vergi Dairesi
başkanlıklarından herhangi birine başvurur.
(3) Özelge talepleri, Başkanlığın internet sitesinde bir örneği yer
alan Özelge Talep Formu kullanılmak suretiyle yapılır. Söz konusu
form kullanılmaksızın yapılacak özelge talepleri kabul edilmez.
Taleplerin değerlendirilmesi ve özelge tayini
MADDE 11 – (1) Vergi dairesi başkanlıkları ile vergi
dairesi başkanlığı bulunmayan illerde defterdarlıklar özelge
taleplerini, 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddelerde yer alan
hükümler bakımından değerlendirir. Söz konusu maddelerde
yer alan hükümlere aykırı bir durumun varlığı hâlinde, başvuru
sahibine yazılı ve gerekçeli olarak gerekli bildirim yapılır.
(2) Birinci fıkrada belirtilen makamlarca; konu, kapsam ve
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ilgili olduğu mevzuat bakımından ilk defa özelge talep edilen
hususlara ilişkin olarak özelge taslağı hazırlanarak, Başkanlığa
gönderilir ve Komisyonun onayından sonra özelge tayin edilir.
(3) Komisyonca onaylanmış özelgeler emsâl teşkil etmek
üzere Özelge Otomasyon Sisteminde bu amaçla hazırlanan
emsâl özelge havuzuna konulur.
(4) Vergi dairesi başkanlıkları ile vergi dairesi başkanlığı
bulunmayan illerde defterdarlıklar, Komisyonda oluşturulmuş
sirküler veya özelgeler ile konu, kapsam ve ilgili olduğu
mevzuat bakımından tamamen aynı mahiyeti taşıyan bir
hususta özelge talebinde bulunulması hâlinde, Komisyon
tarafından oluşturulan sirküler veya emsâl özelge havuzunda
yer alan özelgelere uygun olmak şartıyla özelge verebilir.
Özelge Otomasyon Sistemi
MADDE 12 – (1) Başkanlık, özelge talebinde bulunulması,
özelge taslaklarının; hazırlanması, Başkanlığa iletilmesi,
Komisyonca onaylanması ve tayin edilmiş olan özelgelerle
ilgili emsâl özelge havuzu oluşturulmasını sağlamaya yönelik
olarak bir Özelge Otomasyon Sistemi kurar.

VERGİ DENETİMİ MEVZUATI
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sirküler
Sirküler
MADDE 13 – (1) Başkanlık, mükelleflerin ve vergi
sorumlularının vergi durumları ve vergi uygulaması
bakımından müphem ve tereddüdü mucip gördükleri hususlar
hakkında tüm mükelleflere yönelik olarak uygulamaya yön
vermek ve açıklık getirmek üzere sirküler yayımlayabilir.
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(2) Komisyonca hazırlanarak Bakan veya Başkan tarafından
imzalanan sirkülerler Başkanlığın internet sitesinde yayımlanır.

VERGİ DENETİMİ MEVZUATI

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
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Cevaplandırılmayı bekleyen izahat talepleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihe
kadar yapılmış müracaatlara cevaben tayin edilecek özelgeler
için de bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı
yürütür.

İSMMMO MEVZUAT SERİSİ 12

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

VERGİ DENETİM KURULU PERFORMANS
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ11

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Vergi Müfettişlerinin
ve Vergi Müfettiş Yardımcılarının mesleki yeterlik ve
yetkinliklerinin objektif, nesnel ve mukayeseli bir şekilde
değerlendirilmesi için Performans Değerlendirme Sisteminin
oluşturulması ve yönetimine ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Vergi Denetim Kurulunda
fiilen çalışan Vergi Müfettişleri ile Vergi Müfettiş Yardımcıları
hakkında uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 13/12/1983 tarihli ve 178
sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin ek 29 uncu maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.

VERGİ DENETİMİ MEVZUATI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Maliye Bakanını,
11 Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih ve Sayısı: 30.12.2011 – 28158 (3. Mük.).
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b) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,
c) Başkan: Vergi Denetim Kurulu Başkanını,
ç) Başkanlık: Vergi Denetim Kurulu Başkanlığını,
d) Değerleyici: Performans Değerlendirme Sisteminde puan
vermeye yetkili kişileri,
e) Fiilen çalışma süresi: Kurulda, Vergi Müfettişi veya Vergi
Müfettiş Yardımcısı kadrolarında, ücretsiz izin ve yurtdışı
lisansüstü eğitimde geçen süreler hariç, geçirilen süreyi,
f ) Grup Başkanı: Grup Başkanlığı bulunan yerlerdeki Grup
Başkanını,
g) Grup Başkanlığı: Uygun görülen yerlerde Bakan onayı ile
kurulan Başkanlığa bağlı Grup Başkanlıklarını,
ğ) İnceleme Yönetmeliği: 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi İncelemelerinde Uyulacak
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği,
h) Kurul: Vergi Denetim Kurulunu,
ı) Kurul Yönetmeliği: 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğini,
i) Vergi Müfettişi: Vergi Başmüfettişleri ile Vergi Müfettişlerini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Performans Değerlendirme Sistemi
Performans değerlendirmesi
MADDE 5 – (1) Performans Değerlendirme Sistemi, Vergi
Müfettişlerinin ve Vergi Müfettiş Yardımcılarının; görev
yaptıkları süre içindeki sınavlarda elde ettikleri başarı
derecesini, iş performanslarına ilişkin Grup Başkanlarının

296

İSMMMO MEVZUAT SERİSİ 12

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

Performans değerlendirme süresi
MADDE 6 – (1) Vergi Müfettişlerinin performanslarının
değerlendirilmesinde takvim yılı esas alınır.
(2) Bir Vergi Müfettişi hakkında performans değerlendirmesi
yapılabilmesi için ilgili takvim yılı içerisinde en az 90 gün
çalışılmış olması şarttır. (Ek cümle: RG-30/12/2013-28867
Mükerrer)(1) Vergi Müfettiş Yardımcılarında 90 günlük süre,
yardımcılık dönemi itibarıyla dikkate alınır. 90 günlük sürenin
hesabında, fiilen çalışılan süreler dikkate alınır. (Değişik ibare:
RG-30/12/2013-28867 Mükerrer) Aylıksız izinler bu sürenin
hesabında dikkate alınmaz.
(3) Vergi Müfettiş Yardımcılarının yardımcılık dönemi,
performans
değerlendirmesinde
bir
bütün
olarak
değerlendirilir. (Değişik ikinci cümle: RG-30/12/2013-28867
Mükerrer)(1) Ancak Vergi Müfettiş Yardımcılarından, birinci
yılın sonunda performans değerlendirmesine göre başarılı
sayılmak için gerekli performans puanını alamayanlar veya yetki
sınavında başarılı olamayanlar veya yetki sınavına özürsüz olarak
girmeyenler, performans değerlendirmesine göre başarısız sayılır.
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VERGİ DENETİMİ MEVZUATI

değerlendirmelerini, düzenledikleri vergi inceleme raporları
hakkında rapor değerlendirme komisyonları tarafından
yapılan değerlendirmeleri, düzenledikleri diğer inceleme,
araştırma, görüş, denetim ve soruşturma raporları hakkında
yapılan değerlendirmeleri, lisansüstü eğitim düzeyleri ile
benzeri kriterleri esas alarak oluşturulan sistemdir.
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(4) (Ek: RG-30/12/2013- 28867 Mükerrer) Vergi Müfettiş
Yardımcılarının yardımcılık dönemi, üçüncü fıkrada yer alan
başarısız olma durumları hariç, Vergi Müfettiş Yardımcılığına
başlanıldığı ilk günden yeterlik yazılı sınavı öncesi tüm
değerlendirmelerin ve yapılan işlere ilişkin veri girişlerin
yapılıp onaylanmasının Başkanlıkça istenildiği tarihe kadar
olan süreyi ifade eder.
Performansın ölçülmesi
MADDE 7 – (1) Vergi Müfettişlerinin ve Vergi Müfettiş
Yardımcılarının performanslarının ölçülmesi EK:1 ve EK:2’de
yer alan formlarla yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlardaki Başarı Derecelerine Göre Performans
Değerlendirmesi
Sınavlardaki başarı derecelerinin kullanılma amacı
MADDE 8 – (1) Vergi Müfettiş Yardımcılarının yardımcılık
döneminde tabi oldukları, (Mülga ibare: RG-30/12/201328867 Mükerrer) temel eğitim, yetki ve yeterlik ile
hizmet içi eğitim sınavlarından elde edecekleri başarı
derecelerinin, performans değerlendirmesinde kullanılması
amaçlanmaktadır.
Temel eğitim seminer notunun değerlendirilmesi
MADDE 9 – (Başlığı ile birlikte değişik: RG-30/12/201328867 Mükerrer)
(1) Sınavlardaki başarı derecesine göre yapılacak performans
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değerlendirmesinde, Vergi Müfettiş Yardımcılarının temel
eğitim seminer notunun %15’i EK:3’de, %35’i EK:7’de yer alan
formlarda dikkate alınır.
Hizmet içi eğitim sınav notlarının değerlendirilmesi
MADDE 10 – (1) Vergi Müfettiş Yardımcıları, yetki sınavı
öncesinde veya sonrasında aldıkları hizmet içi eğitimlerde
tabi tutuldukları sınavlardan ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden
not alırlar. Bu sınavlardan elde edilen notlar, Başkanlıkça
belirlenecek oranda değerlendirilerek, Vergi Müfettiş
Yardımcısının hizmet içi eğitim sınav notunu oluşturur.
(2) (Değişik: RG-30/12/2013-28867 Mükerrer) Hizmet içi
eğitim sınav notunun %10’u EK:3’de, %25’i EK:7’de yer alan
formlarda dikkate alınır.
Refakat değerlendirme notlarının değerlendirilmesi
MADDE 11 – (1) Vergi Müfettişlerinin, refakatlerinde çalışan
Vergi Müfettiş Yardımcılarına, değerlendirme belgelerinde
yer alan kriterlere göre 100 tam puan üzerinden verdikleri
notların aritmetik ortalaması, Vergi Müfettiş Yardımcısının
refakat değerlendirme notunu oluşturur.
(2) (Değişik: RG-30/12/2013-28867 Mükerrer) Refakat
değerlendirme notunun %10’u EK:3 ve EK:7’de yer alan
formlarda dikkate alınır.
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Yetki sınav notunun değerlendirilmesi
MADDE 12 – (1) İlk yetki sınavında başarılı olunması halinde
alınan notun %65’i, ikinci yetki sınavında başarılı olunması
halinde ise alınan notun %45’i, sınavlardaki başarı derecesine
göre yapılacak performans değerlendirmesinde dikkate alınır.

İSMMMO MEVZUAT SERİSİ 12

299

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

VERGİ DENETİMİ MEVZUATI

(2) Kurul Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin dördüncü
fıkrasına göre yetki sınavında başarılı olamayan veya yetki
sınavına özürsüz olarak girmeyen Vergi Müfettiş Yardımcıları,
performans değerlendirmesine göre başarısız sayılır.
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Vergi Müfettiş Yardımcılarının sınavlardaki başarı
derecelerine göre performans değerlendirmesinin
yapılması
MADDE 13 – (1) Vergi Müfettiş Yardımcılarının
sınavlardaki başarı derecesine göre yapılacak performans
değerlendirmesinde, EK:3’de yer alan form kullanılır.
(2) 9, 10, 11 ve 12 nci maddelerde yer alan oranlara
göre, (Mülga ibare: RG-30/12/2013-28867 Mükerrer) temel
eğitim seminer notu, hizmet içi eğitim sınav notu, refakat
değerlendirme notu ve yetki sınav notunun dikkate alınması
suretiyle hesaplanan not, sınavlardaki başarı derecesini
gösterir.
(3) Sınavlardaki başarı derecesini gösteren notun %50’si,
yapılacak genel performans değerlendirmesinde dikkate
alınmak üzere, EK:2’de yer alan forma aktarılır.
(4) (Ek: RG-30/12/2013-28867 Mükerrer) 9, 10 ve
11 inci maddelerde yer alan eğitimlerden ve refakat
değerlendirmesinden alınan notlar ile eğitimlere eğitici olarak
katılanların eğitim sonunda ayrıca düzenlemek suretiyle her
bir Vergi Müfettiş Yardımcısı hakkındaki değerlendirmesini
içeren ve 100 tam puan üzerinden verilen puanların %15’i
ve Başkanlığın değerlendirmesini içeren ve 100 tam puan
üzerinden ayrı ayrı verilen puanların %5’inin dikkate alınması
suretiyle hesaplanan ve Vergi Müfettiş Yardımcısının birinci
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Vergi Müfettişlerinin sınavlardaki başarı derecelerine
göre performans değerlendirmesinin yapılması
MADDE 14 – (1) Vergi Müfettişlerinin yeterlik sınavında
aldıkları yeterlik sınav notu, sınavlardaki başarı derecesini
gösterir.
(2) Vergi Müfettişlerinin yeterlik sınavında aldıkları notun;
yeterlik sınav tarihinden itibaren 1 ila 7 nci takvim yıllarında
%10’u, 8 ila 12 nci takvim yıllarında %5’i, yapılacak genel
performans değerlendirmesinde dikkate alınmak üzere
EK:1’de yer alan forma aktarılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İş Performanslarına İlişkin Grup Başkanlarının
Değerlendirmesi
Grup Başkanlarının yapacağı değerlendirmelerin
kullanılma amacı
MADDE 15 – (1) Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş
Yardımcılarının, kendilerine verilen görevleri yerine getirirken
mesleğin gerektirdiği şekilde sorumluluk bilinciyle hareket edip
etmedikleri, çalışma arkadaşları ve iş çevresiyle uyumlu olup
olmadıkları gibi hususlara ilişkin eksikliklerinin giderilmesine
ve yeteneklerinin geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla
Grup Başkanlarının yapacağı değerlendirmelerin, performans
değerlendirmesinde kullanılması amaçlanmaktadır.
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yılına ilişkin başarı derecesini ölçen not, EK:7’de yer alan forma
aktarılır.
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Grup Başkanlarının değerlendirme kriterleri
MADDE 16 – (1) Grup Başkanları; Vergi Müfettişleri ve Vergi
Müfettiş Yardımcıları hakkında performans değerlendirmesi
yaparken aşağıda yazılı kriterleri dikkate alırlar:
a) Verilen görevleri zamanında tamamlama.
b) Verilen görevleri organize etme ve sonuçlarını takip
edebilme.
c) Çalışmalarını, belirlenmiş biçimler dâhilinde ve yazım
kuralları çerçevesinde, açık ve net şekilde yazılı olarak ifade
edebilme.
ç) Sözlü iletişim kurma becerisi.
d) Ekip çalışmasına yatkınlığı.
(2) Birinci fıkradaki kriterlerin her biri, ayrı ayrı olmak üzere
100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Verilen notların
aritmetik ortalaması, iş performanslarına ilişkin Grup Başkanının
değerlendirmesini oluşturur. Yapılan değerlendirmeler, EK:4’de
yer alan form üzerinde gösterilir. Bu madde kapsamında Grup
Başkanları tarafından yapılacak performans değerlendirmesinin
sonuçları, takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar (Değişik
ibare: RG-30/12/2013-28867 Mükerrer) Vergi Müfettiş
Yardımcılarının değerlendirme sonuçları ise Başkanlıkça
belirlenecek tarihe kadar veri girişleri yapılarak onaylanır.
(3) İkinci fıkrada hesaplanan notun %10’u, Vergi Müfettişleri
ve Vergi Müfettiş Yardımcıları için yapılacak genel performans
değerlendirmesinde dikkate alınmak üzere (Değişik ibare:
RG-30/12/2013-28867 Mükerrer) EK:1, EK:2 ve EK:7’de yer
alan formlara aktarılır.
(4) Bir takvim yılı içerisinde grup değişikliğinin söz
konusu olduğu hallerde, önceki Grup Başkanlığında
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geçirilen süre için bu madde kapsamındaki yapılacak
performans
değerlendirmesinin
sonuçları,
takvim
yılının bitmesi beklenmeksizin grup değişikliğinin söz
konusu olduğu (Değişik ibare: RG-30/12/2013-28867
Mükerrer) ayrılma tarihi itibarıyla veri girişleri yapılarak
onaylanır.
(5) Bir takvim yılı içerisinde Grup Başkanının görevinin
son bulması durumunda, takvim yılı itibarıyla gerekli süreyi
sağlayanlar için bu madde kapsamında yapılacak performans
değerlendirmelerinin sonuçları, ilgili Grup Başkanı tarafından
görevden ayrılmadan önce (Değişik ibare: RG-30/12/201328867 Mükerrer) veya ayrılma tarihi itibarıyla veri girişleri
yapılarak onaylanır.
(6) Grup Başkanı olarak görevlendirilen Vergi
Müfettişlerinin bu madde kapsamında yapılacak performans
değerlendirmeleri Başkan, Grup Başkan Yardımcısı olarak
görevlendirilen Vergi Müfettişlerinin bu madde kapsamında
yapılacak performans değerlendirmeleri Grup Başkanı
tarafından yapılır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Çalışmalara İlişkin Performans Değerlendirmesi
Çalışmaların değerlendirilmede kullanılma amacı
MADDE 17 – (1) Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş
Yardımcılarının kendilerine verilen görevleri yerine getirmedeki
başarı ve verimliliklerinin ölçülmesi amaçlanmaktadır.
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Rapor değerlendirme komisyonlarının
değerlendirmesine tabi raporların değerlendirilmesi
MADDE 18 – (1) Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş
Yardımcılarınca düzenlenen ve rapor değerlendirme
komisyonlarının değerlendirmesine tabi olan raporlar, bu
komisyonlarca aşağıda yazılı kriterlere göre değerlendirilir:
a) Raporun konusuna ilişkin mevzuatın kapsamlı ve doğru
bir şekilde işlenmesi.
b) Raporun iktisadi, teknik ve hukuki icaplara uygunluğu.
c) Konunun anlatım bütünlüğü.
ç) Raporda işlenen konunun özgünlüğü.
d) Rapor dilinin sade, ifadelerin açık ve net olması.
e) Raporun niteliği ile rapora harcanan mesai.
f ) Raporun yazım ve imla kurallarına uygunluğu.
(2) Rapor değerlendirme komisyonları, birinci fıkrada
belirlenen kriterlere göre 100 tam puan üzerinden, her bir iş
için yazılan raporları değerlendirir.
(3) Rapor değerlendirme komisyonları, bir ay içerisinde
yaptıkları değerlendirmeleri, takip eden ayın 15 inci günü
mesai saati bitimine kadar cetveller halinde (Değişik
ibare:
RG-30/12/2013-28867
Mükerrer)
Grup
Başkanlığına gönderirler. (Değişik: RG-30/12/201328867 Mükerrer) Grup Başkanlığı, rapor değerlendirme
komisyonlarından gelen değerlendirmeleri, EK:5A’da yer
alan forma aktarır. Bir takvim yılı içerisinde birden fazla işin
bitirilmesi halinde her iş itibarıyla verilen puanların aritmetik
ortalaması, rapor değerlendirme komisyonlarınca verilen
performans puanını oluşturur.
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(4) Yetkili Vergi Müfettiş Yardımcılarında, yardımcılık
dönemlerinin sonuna kadar bitirdikleri her iş itibarıyla, rapor
değerlendirme komisyonları tarafından verilen puanların
aritmetik ortalaması, rapor değerlendirme komisyonlarınca
verilen performans puanını oluşturur.
Diğer raporların değerlendirilmesi
MADDE 19 – (1) Vergi Müfettişleri ve yetkili Vergi Müfettiş
Yardımcılarınca düzenlenen ve rapor değerlendirme
komisyonlarının değerlendirmesine tabi olmayan raporlar,
her bir iş itibarıyla, Başkanlık tarafından 18 inci maddede yer
alan kriterlere göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
Başkanlık bu yetkisini, ilgili Grup Başkanına veya Vergi
Müfettişlerinden oluşacak bir komisyona devredebilir.
(2) Başkanlık, yapılan değerlendirmeleri EK:5A’da yer alan
forma aktarır.
Çalışmaların puanlandırılması
MADDE 20 – (1) Vergi Müfettişleri ve yetkili Vergi Müfettiş
Yardımcıları, İnceleme Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlanan mükellefler
nezdinde yaptıkları vergi incelemelerinde, bitirdikleri her tam
inceleme başına 20, sınırlı inceleme başına 10 puan alırlar.
Bu kapsamda, yıllık ortalama yapılan tam ve sınırlı vergi
incelemelerinin üzerinde inceleme yapanlar, ortalamayı aşan
her tam inceleme başına ilave 10, sınırlı inceleme başına ilave 5
puan alırlar. İlave puanın alınabilmesi, ilgili yılın sona ermesine
ve o yıla ilişkin hesaplamaların yapılmış olmasına bağlıdır.
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(2) Vergi Müfettişleri ve yetkili Vergi Müfettiş Yardımcıları,
İnceleme Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(f ) bendinde tanımlanan mükellefler nezdinde yaptıkları
vergi incelemelerinde, bitirdikleri her tam inceleme başına
4, sınırlı inceleme başına 2 puan alırlar. Bu kapsamda, yıllık
ortalama yapılan tam ve sınırlı vergi incelemelerinin üzerinde
inceleme yapanlar, ortalamayı aşan her tam inceleme başına
ilave 2, sınırlı inceleme başına ilave 1 puan alırlar. İlave
puanın alınabilmesi, ilgili yılın sona ermesine ve o yıla ilişkin
hesaplamaların yapılmış olmasına bağlıdır.
(3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen, yıllık ortalama
yapılan vergi incelemelerinin üzerinde inceleme yapanlar
için öngörülen ilave puan, Vergi Müfettiş Yardımcıları için
uygulanmaz.
(4) Başkanlıkça veya dâhil olunan Grup Başkanlığınca, Vergi
Müfettişleri veya yetkili Vergi Müfettiş Yardımcılarına verilen,
ancak rapor değerlendirme komisyonunun değerlendirmesine
tabi olmayan raporlara ilişkin işlerde, Vergi Müfettişleri ve yetkili
Vergi Müfettiş Yardımcıları, bitirdikleri teftiş, soruşturma, ön
inceleme, ön araştırma, denetim, araştırma, görüş ve öneri ile
benzeri işlerden 10’ar puan alırlar. Görevlendirme olmaksızın
yazılan görüş ve öneri raporlarında ise ilgili Vergi Müfettişi veya
Vergi Müfettiş Yardımcısına Başkanlık, işin niteliği, getirilen
önerinin idareye katkısı ve sağladığı kazançlar gibi hususları da
değerlendirerek, 0 ile 5 puan arasında bir puan verebilir.
(5) Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından gelen işler
ile mahkemeler veya savcılıklarca yapılması istenen işlerin,
birinci ila dördüncü fıkralar kapsamına girmemesi halinde, işin
bitiminde her iş için 10 puan alınır.
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(6)
Tarhiyat
öncesi
uzlaşma
komisyonlarında
görevlendirilenler, her mükellef başına 0,25 puan alırlar. (Ek
ibare: RG-30/12/2013-28867 Mükerrer) İhbar ve İnceleme
Taleplerini Değerlendirme Komisyonu Üyeleri, karara
bağladıkları şikayet ya da ihbar dilekçesi başına 0,02 puan
alırlar. Ancak bu fıkra gereğince alınacak puanlar toplamı bir
takvim yılı için 100 puanı geçemez.
(7) Yapılan her sınav başına; giriş sınav komisyonunda yer
alanlar 10, (Mülga ibare: RG-30/12/2013-28867 Mükerrer)
yetki sınav komisyonunda yer alanlar 5 ve yeterlik sınav
komisyonunda yer alanlar 12 puan alırlar.
(8)
(Değişik
ibare:
RG-30/12/2013-28867
Mükerrer) Uyum eğitimi, temel eğitim ve hizmet içi eğitimler
için Başkanlığın görevlendirmesi ile ders verenler, ders saati
başına 0,25 puan alırlar.
(9) Konferans, seminer, panel, sempozyum, toplantı gibi
çalışmalara, Başkanlığın izni ile konuşmacı veya yönetici
olarak katılınması durumunda, her bir görevlendirme için 2
puan alınır.
(10) Başkanlıkça görevlendirilen ancak yukarıda yer alan
fıkralarda sayılmayan kanun ve yönetmelik tasarılarının
hazırlanması, rapor değerlendirme komisyonu üyeliği gibi
çeşitli konularda yapılan görevlendirmeler ile Başkanlık
emrindeki her nevi görevlendirmelerde, her ay için 10
puandan fazla olmamak üzere Başkanlıkça puan verilir. Grup
Başkanı olarak görevlendirilen Vergi Müfettişleri hakkında
bu madde kapsamındaki performans değerlendirmesi
Başkan, Grup Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Vergi
Müfettişleri hakkında bu madde kapsamındaki performans
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değerlendirmesi ise Grup Başkanı tarafından yapılır. Bu fıkra
gereğince verilecek puanlar toplamı, bir takvim yılı için 100
puanı aşamaz.
(11) Bu maddede tanımlı olmayan diğer işler veya çalışmalar,
nitelik itibarıyla en uygun işin veya çalışmanın puanlamasına
tabi olur.
(12) Bu maddeye göre elde edilecek puanlar, EK:5B’de yer
alan form üzerinde gösterilir.
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Çalışmaların değerlendirilmesi
MADDE 21 – (1) 18 ve 19 uncu maddelere göre verilen
performans değerlendirme puanlarının ortalamasının %20
’si ile 20 nci maddede belirtilen iş ve çalışmalardan işin veya
çalışmanın türüne göre elde edilen puanların toplamı, Vergi
Müfettişlerinin ve Vergi Müfettiş Yardımcılarının çalışmalarına
ilişkin performans değerlendirme notlarını oluşturur ve
EK:5’de yer alan form üzerinde gösterilir.
(2) Çalışmalara ilişkin performans değerlendirme notunun
100 puanı aşması durumunda, aşan kısım ilgili yılda dikkate
alınmaz. Ancak, 100 puandan fazlasının %10’u, bir sonraki yıl
çalışmalara ilişkin performans değerlendirmesinde dikkate
alınır.
(3) Vergi Müfettiş Yardımcılarında çalışmalara ilişkin
performans değerlendirme notunun 100 puanı aşması
durumunda, aşan kısım hiçbir suretle Vergi Müfettişliğine
atandıktan sonra yapılacak performans değerlendirmesinde
dikkate alınmaz.
(4) Vergi Müfettişlerinde çalışmalara ilişkin performans
değerlendirme notlarının; yeterlik sınav tarihinden itibaren 1
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Akademik çalışmaların değerlendirmede kullanılma
amacı
MADDE 22 – (1) Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş
Yardımcılarının, görev alanlarına giren konularda kendilerini
geliştirmeleri maksadıyla kitap ve makale yazmaları,
lisansüstü eğitim ve doktora programlarını bitirmeleri, teşvik
mahiyetinde performans değerlendirmesinde kullanılacaktır.
Akademik çalışmaların değerlendirilmesi
MADDE 23 – (1) Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş
Yardımcılarınca, görev alanlarına giren konularla ilgili olarak
hakemli dergilerde hakem değerlendirmesine tabi tutularak
yayımlanan çalışmalar ile basılmış kitapların performans
değerlendirmesinde dikkate alınabilmesi için yayımlanan
çalışmalar ile basılmış kitapların birer örneği Başkanlığa
gönderilir. Bu kapsamda Vergi Müfettişlerine ve Vergi Müfettiş
Yardımcılarına, yazdıkları her makale için 10, kitap için 50
puan verilir.
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ila 7 nci takvim yıllarında %80’i, 8 ila 12 nci takvim yıllarında
%85’i, 12 nci takvim yılından sonraki yıllarda ise %90’ı EK:1’de
yer alan forma aktarılır.
(5) Vergi Müfettiş Yardımcılarında çalışmalara ilişkin
performans değerlendirme notlarının %40’ı EK:2’de yer alan
forma aktarılır.
ALTINCI BÖLÜM
Akademik Çalışmalara İlişkin Performans
Değerlendirmesi
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(2) Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcılarınca,
bitirilen lisansüstü eğitim ile doktora programlarının
performans değerlendirmesinde dikkate alınabilmesi için
söz konusu programları bitirme belgelerinin birer örneği
Başkanlığa gönderilir. Bu kapsamda Vergi Müfettişlerine ve
Vergi Müfettiş Yardımcılarına, bitirdikleri her tezli lisansüstü
eğitim programı için 50, tezsiz lisansüstü eğitim programı için
25, doktora programı için 100 puan verilir.
(3) Vergi Müfettişleri tarafından bu madde kapsamında
lisansüstü eğitim ve doktora programından elde edilen
puanlar, programların bitirildiği takvim yılı dâhil olmak üzere
en fazla on takvim yılında dikkate alınır. Yayımlanan çalışmalar
ile basılmış kitaplar dolayısıyla elde edilen puanlar ise içinde
bulunulan takvim yılı dâhil olmak üzere en fazla üç takvim
yılında dikkate alınır.
(4) Vergi Müfettiş Yardımcıları tarafından bu madde
kapsamında elde edilen puanlar, yardımcılık döneminin
sonunda topluca değerlendirilir. Vergi Müfettiş Yardımcılığı
döneminde yayımlanan çalışmalar ile basılmış kitaplar
dolayısıyla elde edilen puanlar, Vergi Müfettişliğine
atandıktan sonra yapılacak performans değerlendirmelerinde
kullanılmaz.
(5) Takvim yılı itibarıyla veya yardımcılık dönemi boyunca
elde edilen puanlar, EK: 6’da yer alan formda gösterilir. Bu
madde kapsamında alınan puanların 100 puanı aşması
durumunda aşan kısım dikkate alınmaz.
(6) Bu şekilde toplanan puanların %2,5’i yapılan genel
performans değerlendirmesinde elde edilen puana eklenmek
üzere EK: 1 ve EK: 2’de yer alan formlara aktarılır. Bu madde
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kapsamında elde edilen puanların eklenmesi sonucunda
genel performans değerlendirme puanının 100 puanı aşması
halinde aşan kısım dikkate alınmaz.

Başarılı sayılma puanı ve hesaplanması
MADDE 24 – (1) Vergi Müfettişleri veya Vergi Müfettiş
Yardımcılarının,
yapılan
performans
değerlendirme
sonuçlarına göre başarılı sayılabilmesi için, genel performans
değerlendirme puanlarının 100 tam puan üzerinden en az 70
puan olması şarttır.
(2) Performans değerlendirmesine göre takvim yılları
itibarıyla alınan puanların aritmetik ortalamasının
hesaplanmasında, elde edilen puanların toplamı, bir yıldan
az çalışılan sürelerde çalışılan gün sayısının 365’e oranlanması
suretiyle bulunan sayı ile tam olarak çalışılan takvim yılları
sayısının toplamına bölünür.
(3) 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 29
uncu maddesinin yedinci fıkrasına göre en başarılı %5’in
hesaplanmasında kullanılacak performans değerlendirme
puanı takvim yılları itibarıyla alınan puanların aritmetik
ortalaması kullanılarak tespit edilir.
(4) Bir takvim yılı içerisinde 90 günden daha az çalışılması
durumunda elde edilen puanlar ve çalışılan süreler ortalama
puanın hesaplanmasında dikkate alınmaz.
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(5) Kurul Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin dördüncü
fıkrasına göre yetki sınavında başarılı olamayan veya yetki
sınavına özürsüz olarak girmeyen Vergi Müfettiş Yardımcıları,
genel performans değerlendirmesine göre en az 70 puan
almaları mümkün olmadığından, yardımcılık dönemlerinin
bitmesi beklenmeksizin başarısız sayılırlar.
(6) (Ek: RG-30/12/2013-28867 Mükerrer) Vergi Müfettiş
Yardımcılarından,
birinci
yılın
sonunda
performans
değerlendirmesine göre başarılı sayılmak için gerekli performans
puanı olan 70 puanı alamayanlar, birinci yılın sonunda performans
değerlendirmesine göre başarısız sayılırlar.
Değerlendirmelerin geçerli sayılmayacağı haller
MADDE 25 – (1) Re’sen veya yapılan itirazlar
neticesinde Başkanlık tarafından yapılan veya yaptırılacak
inceleme sonucunda garez veya özel maksatla gerçeğe
aykırı değerlendirme yaptığı anlaşılan değerleyicinin
değerlendirmesi yok sayılarak, ilgili kısmın değerlendirmesi
son üç yılın aritmetik ortalaması esas alınarak Başkanlıkça
değerlendirilir. Üç yıldan az çalışılmış ise son iki yılın notunun
aritmetik ortalamasına, iki yıldan az çalışılması durumunda ise
son bir yılın notuna bakılır.
(2) Gerçeğe aykırı olarak Vergi Müfettişi veya Vergi Müfettiş
Yardımcısı lehine yapıldığı anlaşılan değerlendirmeler geçersiz
sayılır.
(3) Garez veya özel maksatla performans değerlendirme
formlarını gerçeğe aykırı doldurdukları veya gerçeğe aykırı
değerlendirme yaptıkları anlaşılan değerleyicilerin cezai
sorumlulukları saklıdır.
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Performans değerlendirme notlarının muhafazası ve
görevli birimin sorumluluğu
MADDE 26 – (1) Başkanlıkta her Vergi Müfettişi ve Vergi
Müfettiş Yardımcısı için yapılan değerlendirmelere ilişkin
olarak Performans Değerlendirme Dosyası oluşturulur.
(2) Performans değerlendirme dosyalarını muhafaza etmekle
görevli birim ve çalışanları, edindikleri bilgileri açıklayamazlar.
Bu esaslara uymadığı tespit edilenler hakkında, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümleri uygulanır ve
bir daha aynı görevde çalıştırılmazlar.
(3) Performans değerlendirme notlarını içeren her türlü
yazışma, evrak ve belgelerin sevkinde ve performans
değerlendirme formlarının ve dosyalarının muhafazasında
gizlilik esastır.
(4) Başkanlık, performans değerlendirme dosyalarının
elektronik ortamda oluşturulmasına yetkilidir. (Ek cümle:
RG-30/12/2013-28867 Mükerrer) Bu kapsamda Başkanlık,
elektronik ortamda oluşturduğu dosyalara ilişkin olarak Grup
Başkanlıklarından ya da ilgililerden istediği her türlü belge,
form ve benzeri dokümanların, belirleyeceği kurumsal e-posta
adresine gönderilmesini isteyebilir.

VERGİ DENETİMİ MEVZUATI

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Performans değerlendirme notlarının açıklanması
MADDE 27 – (1) Başkanlık, performans değerlendirme
sonuçlarını, takvim yılının bitiminden itibaren üç ay içerisinde
açıklar.

İSMMMO MEVZUAT SERİSİ 12

313

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

VERGİ DENETİMİ MEVZUATI

(2) Başkanlık, performans değerlendirme sonuçlarını,
elektronik ortam üzerinden de açıklayabilir.
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Performans değerlendirme notlarına itiraz
MADDE 28 – (1) Performans değerlendirme notlarına,
yapılan sınavlara ilişkin notlar hariç, değerlendirme sonucu
açıklandıktan sonra bir ay içerisinde itiraz edilebilir. Bir aydan
sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz.
(2) (Değişik: RG-30/12/2013-28867 Mükerrer) İtirazlar,
itiraz edilen konu Grup Başkanlığının değerlemelerinden
kaynaklanıyorsa doğrudan Grup Başkanlığına; Başkanlığın
değerlemelerinden kaynaklanıyorsa Grup Başkanlıkları kanalıyla
Başkanlığa yapılır. Grup Başkanlığının değerlendirmelerine
ilişkin itirazlarda, Grup Başkanlığı itiraza konu olan hususa
ilişkin görüşünü de belirten bir yazı ile birlikte; Başkanlığın
değerlendirmelerine ilişkin itirazlarda ise Grup Başkanlığı
doğrudan itirazı Başkanlığa intikal ettirir. İtiraz edilen konu
Başkanlık tarafından değerlendirilir. Başkanlık, yapılan itirazlar
hakkında değerleyicilerden yazı ile veya elektronik posta ile görüş
sorabilir. Değerleyiciler 15 gün içerisinde görüşlerini Başkanlığa
bildirirler. Başkanlık, gelen görüş çerçevesinde inceleme
yapılmasına lüzum görmez ise 15 gün, inceleme yapılmasına
lüzum görmesi halinde ise inceleme sonucunun Başkanlığa
geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde ilgiliye sonucu bildirir.
Grup Başkanlıkları, Başkanlığa gönderilmesi gereken itiraz
dilekçelerini en fazla beş iş günü içerisinde Başkanlığa gönderirler.
(3) Başkanlık, maddi hatalara ilişkin düzeltmeleri re’sen
yapar.
(4) İtiraz sonucu verilen kararlar kesindir.
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Bitirilen işler ve akademik çalışmalar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/1/2012 tarihinden önce
bitirilen işler, yayımlanan makaleler ve basılan kitaplar gibi
performans değerlendirmesi kapsamında sayılan hususlar,
lisansüstü eğitim ile doktora programları hariç, bu Yönetmelik
kapsamında yapılacak performans değerlendirmesinde
dikkate alınmaz.
Lisansüstü eğitim dolayısıyla yurtdışına gönderilenler
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 7/7/2011 tarihli ve 646 sayılı Vergi
Denetim Kurulu Başkanlığının Kurulması Amacıyla Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Hükmünde Kararname ile Vergi Müfettişi
kadrolarına atanmış sayılanların lisansüstü eğitim amacıyla
yurtdışına gönderilmeleri durumunda, yurtdışında geçirilen
süreler, performans değerlendirmesi bakımından 20 nci
maddenin onuncu fıkrası kapsamında değerlendirilir.
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Yetki
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında
doğabilecek tereddütlerin giderilmesi ve performans
değerlendirmesine ilişkin diğer usul ve esasların
belirlenmesinde Bakan yetkilidir.
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Ataması yapılmış olan Vergi Müfettiş Yardımcılarının
değerlendirilmesi
GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek: RG-30/12/2013-28867 Mükerrer)
(1) 31/12/2013 tarihi itibarıyla ataması yapılan Vergi Müfettiş
Yardımcıları için EK:7’de yer alan form ve bu forma ilişkin
puanlamalar kullanılmaz, bunlar bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten önceki hükümlere tabidirler.
Yürürlük
MADDE 30–(1) Bu Yönetmelik 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı
yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi

Sayısı

30/2/2011

28158 3. Mükerrer

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin
Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
1.
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Tarihi
30/12/2013
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Sayısı
28867 Mükerrer
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VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKLARININ KURULUŞ VE
GÖREV YÖNETMELİĞİ12
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Vergi Dairesi
Başkanlıklarının Kuruluş Esasları

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; vergi dairesi
başkanlıklarının organizasyon yapıları, görevleri, yetki ve
sorumlulukları, merkez teşkilatıyla ilişkileri ile çalışma usul ve
esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; vergi dairesi başkanlıkları,
grup müdürlükleri, müdürlükler, hukuk bürosu, vergi dairesi
müdürlükleri, komisyonlar ve şubelerin kuruluş esasları,
örgütlenmesi, görevleri, yönetimi, yetki ve sorumluluklarına
ilişkin hükümleri kapsar.

VERGİ DENETİMİ MEVZUATI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5/5/2005 tarihli ve 5345
sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunun 24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

12 Yayımlandığı resmî Gazete Tarih ve Sayısı: 08.02.2015 – 29261.
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İKİNCİ BÖLÜM
Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş Esasları
Vergi dairesi başkanlıkları
MADDE 4 – (1) Vergi dairesi başkanlıkları; yetki alanı içindeki
mükellefi tespit eden, vergi ve benzeri mali yükümlülüklere
ilişkin tarh, tebliğ, tahakkuk, tahsil, terkin, tecil, iade, ödeme,
muhasebe ve benzeri işlemleri yapan, bu işlemlere ilişkin olarak
yaratılan ihtilaflarla ilgili yargı mercileri nezdinde talep ve
savunmalar ile gerektiğinde kanun yollarına gitme talebinde
bulunan, yargı kararlarının uygulanması işlemlerini yürüten,
vergi uygulamalarını geliştiren ve iyileştiren, mükelleflere
kanunların uygulanması ile ilgili görüş bildiren, mükellefleri
hak ve ödevleri konusunda bilgilendiren ve uygulamalarında
mükellef haklarını gözeten, mükellef hizmetleri ile bilgi işlem,
istatistik, bilgi toplama, insan kaynakları yönetimi, satın alma,
kiralama, vergi inceleme ve denetim, uzlaşma, takdir ve
benzeri görevleri ve işlemleri yürüten dairelerdir.
(2) Vergi dairesi başkanlığı; 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı
Vergi Usul Kanununa göre “Vergi Dairesi”, 21/7/1953 tarihli ve
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna
göre de “Tahsil Dairesi”dir.
Vergi dairesi başkanı
MADDE 5 – (1)Vergi dairesi başkanı; yetki alanındaki işlemlerin
mevzuat hükümlerine göre yürütülmesi ve izlenmesi, birimleri
arasında uygulama birliği ve standardizasyonun sağlanması,
vergi inceleme ve denetimlerinin gerçekleştirilmesi,
kendisine bağlı birimlerin görevlerini etkin bir şekilde
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yerine getirmelerinin sağlanması, mükelleflere kanunların
uygulanmasına ilişkin görüş bildirilmesi, mükellef haklarının
gözetilmesi, faaliyetleri hakkında Gelir İdaresi Başkanlığının
bilgilendirilmesi, kanunlara aykırı hareketi görülenler
hakkında takibatta bulunulması ve emrine atanan personelin
özlük işlemlerinin yürütülmesinden doğrudan Gelir İdaresi
Başkanlığına karşı sorumlu olup vergi dairesi başkanlığının
amiridir.
(2) Vergi dairesi başkanı, 5345 sayılı Kanunun 33 üncü
maddesi gereğince, başkanlığının görev alanına giren
konularda mevzuatla mülki idare amirine, mahallin en büyük
mal memuruna verilmiş görev ve yetkilere haizdir.
Vergi dairesi başkanlıklarının görevleri
MADDE 6 – (1) Vergi dairesi başkanlıkları aşağıda belirtilen
işlemleri yapmakla görevlidir:
a) Vergi kanunları ve özel kanunlarla belli edilen Devlet
gelirlerine ilişkin olarak mükellefi tespit etmek ve bu gelirlerin
tarh, tebliğ, tahakkuk, tahsil, terkin, tecil, iade, ödeme,
muhasebe ve diğer işlemlerini yapmak.
b) Görev alanına giren işlemlere ilişkin ihtilaflarla ilgili olarak
yargı mercileri nezdinde talep ve savunmalar ile gerektiğinde
kanun yollarına gitme talebinde bulunmak, Gelir İdaresi
Başkanlığınca devredilen yetki çerçevesinde kanun yollarına
gitmekten vazgeçmek, yargı kararlarının uygulanması
işlemlerini yürütmek.
c) Mükelleflerin vergiye uyumunu kolaylaştırmaya yönelik
tedbirleri almak ve mükellef hizmetlerini gerçekleştirmek.
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ç) Mükellef haklarının korunması ve mükellef ile ilişkilerin
karşılıklı güven esasına dayanması konusunda gerekli
tedbirleri almak.
d) Mükellefleri vergi mevzuatından doğan hakları ve
ödevleri konusunda bilgilendirmek.
e) Uygulamada karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi ve
uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik tedbirleri almak.
f ) Mükelleflerinin vergi durumları ve vergi uygulaması
bakımından tereddüt ettikleri hususlara ilişkin görüş
bildirmek.
g) Meslek mensuplarını ve ilgili odaları bilgilendirme
faaliyetlerini yerine getirmek.
ğ) Yetki alanındaki mükellefler ve ekonomik faaliyetlerle
ilgili olarak bilgi toplamak, araştırmalar yapmak ve faaliyet
konularına ilişkin gerekli istatistikleri oluşturmak, bilgi işlem
faaliyetlerini yürütmek.
h) Gelir İdaresi Başkanlığınca oluşturulan denetim planlarını
uygulamak ve bu kapsamda yetki alanındaki vergi inceleme
ve denetimlerini gerçekleştirmek, yetki alanına ilişkin
denetim planı konusunda önerilerde bulunmak, vergi kayıp
ve kaçağının önlenmesi konusunda gerekli tedbirleri almak,
mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddi olayları, kayıtları ve
mevzuları araştırmak ve tespit etmek.
ı) Vergi dairesi başkanlığına bağlı birimler, diğer gelir
birimleri, vergi inceleme elemanları ile diğer kamu kurum ve
kuruluşlarınca talep edilen ve ilgili kanunlarında öngörülen
takdir işlemlerini yapmak.
...
m) Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen ölçüt ve
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hedeflere uygun olarak personelin performansını izlemek ve
değerlendirmek, başarılı personeli ödüllendirmek.
n) Gelir İdaresi Başkanlığınca oluşturulan personel
eğitim planlarını uygulamak, personelin yetkinliklerinin
geliştirilmesine yönelik tedbirler almak.
o) Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen kurumsal etik
kurallarını personele duyurmak.
ö) Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen orta ve uzun vadeli
strateji ve politikaların uygulanmasını sağlamak.
p) Vergi dairesi başkanlığının ihtiyacı olan her türlü yapım,
satın alma, tefriş, kiralama, taşıma, temizlik, bakım ve
onarım, arşiv, sağlık ve benzeri hizmetler ile mali hizmetlerini
yürütmek.
r) Vergi dairesi başkanlığı yetki alanı içindeki iyi uygulama
örneklerini tespit edip bunların yaygınlaştırılması için gerekli
tedbirleri almak.
s) Gelir İdaresi Başkanlığınca verilecek diğer görevleri
yapmak.
(2) Vergi dairesi başkanlığı bu görevlerini, Gelir İdaresi
Başkanlığınca belirlenen strateji ve politikalar ile diğer esaslar
çerçevesinde yapar.
(3) Vergi dairesi başkanlığına verilen bu görevlere ilişkin iş ve
işlemler; ilgili grup müdürlükleri, müdürlükler, hukuk bürosu,
vergi dairesi müdürlükleri, komisyonlar ve şubeler vasıtasıyla
gerçekleştirilir.
(4) Vergi dairesi başkanlığının birimlerine yönelik teftişlerde
başkan adına verilecek cevaplar ve emirler ilgili grup
müdürlüğü tarafından hazırlanır.
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Vergi dairesi başkanlıklarında iş ve işlemlerin yürütülmesi
MADDE 7 – (1) Vergi dairesi başkanlıklarına bağlı grup
müdürlükleri, müdürlükler, hukuk bürosu, vergi dairesi
müdürlükleri, komisyonlar ve şubeler ile bunların bölüm
ve servislerinin iş ve işlemlerinin yürütülmesinde uyulacak
usul ve esaslar Gelir İdaresi Başkanlığınca çıkarılan “İşlem
Yönergeleri” ile belirlenir.
(2) Gelir İdaresi Başkanlığı gerekli gördüğü hallerde, “İç
Genelge” ve “Genel Yazılar” ile uygulamaya yön verebilir.
Vergi dairesi başkanlıkları ve bağlı birimlerinin kuruluşu
MADDE 8 – (1) Vergi dairesi başkanlıklarının kuruluş yerleri
ve sayıları ile bunlara ilişkin değişiklikler 5345 sayılı Kanunun
23 üncü maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunca belirlenir.
(2) Vergi dairesi başkanlığına bağlı grup müdürlükleri,
müdürlükler, hukuk bürosu, vergi dairesi müdürlükleri,
komisyonlar ve şubeler; ilin ekonomik ve sosyal durumu,
coğrafi yapısı, teknolojik gelişmeler, mükellef sayısı ve
büyüklükleri, mükellef grupları, iş yükü ve benzeri ölçütler
dikkate alınarak kurulur, kapatılır, birleştirilir veya bölünür.
Vergi dairesi başkanlıklarının yetki alanı
MADDE 9 – (1) Vergi dairesi başkanlıklarının yetki alanı,
kurulduğu ilin idari sınırlarını kapsar.
(2) Aynı il sınırları içinde kalmak kaydıyla mükelleflerin iş
yeri ve ikametgah adresleri ile kanuni merkezlerine bağlı
kalınmaksızın belirlenecek ölçütlere göre hangi müdürlüğe
veya vergi dairesi müdürlüğüne bağlı olacağını belirlemeye
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Gelir İdaresi Başkanlığı yetkili kılınmıştır. Başkanlık bu
yetkisini sınırlarını belirlemek suretiyle vergi dairesi başkanına
devredebilir.
(3) Maliye Bakanı, 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanunun 23 üncü maddesinin ikinci
fıkrası uyarınca vergi uygulamaları bakımından il sınırlarına
bağlı kalmaksızın mükelleflerin bağlı olacağı vergi dairesi
başkanlığını belirlediği takdirde, vergi dairesi başkanlığının
yetki alanı, belirlenen mükellefler ile sınırlı olmak üzere bu
mükelleflerin bulunduğu il ve/veya ilçe sınırlarını da kapsar.
(4) Vergi dairesi başkanları; başkanlığa bağlı vergilendirme
grup müdürlükleri ve tahsilat grup müdürlüklerinin, şubelerde
yürütülen işlemleri ile kovuşturma, yoklama, tebliğ gibi
işlemlerini, vergi dairesi müdürlüklerine de yaptırmaya yetkilidir.
İKİNCİ KISIM
Vergi Dairesi Başkanlıklarının Birimleri, Örgütlenmesi
ve Grup Müdürlüklerinin Görevleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Vergi Dairesi Başkanlıklarının Örgütlenmesi ve
Birimleri

VERGİ DENETİMİ MEVZUATI
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Vergi dairesi başkanlıklarının örgütlenmesi
MADDE 10 – (1) Vergi dairesi başkanlıkları; grup
müdürlükleri, müdürlükler, hukuk bürosu, vergi dairesi
müdürlükleri, komisyonlar ve şubelerden oluşur.
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VERGİ DENETİMİ MEVZUATI

(2) Vergi dairesi başkanlıklarında kurulacak grup müdürlükleri,
müdürlükler, hukuk bürosu, komisyonlar ve şubelerin sayısı iş
hacmine göre belirlenir. Bir grup müdürlüğünün, müdürlüğün,
şubenin veya komisyonun görevi kısmen veya tamamen başka
grup müdürlüğü, müdürlük veya komisyonlara verilebilir.
İhtiyaç duyulması halinde grup müdürlüğü, müdürlük, şubeler
ve komisyonlar birleştirilebilir veya bunların altında bölümler
ve/veya servisler oluşturulabilir.
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Vergi dairesi başkanlıklarının birimleri
MADDE 11 – (1) Vergi dairesi başkanlıklarında;
vergilendirme, gelir kanunları, mükellef hizmetleri, tahsilat,
hukuk ve ihtilaflı işler, denetim, muhasebe, strateji, insan
kaynakları ve destek hizmetleri grup müdürlükleri kurulur.
Grup müdürlükleri, vergi dairesi başkanına bağlı olarak çalışır.
(2) Vergi dairesi başkanlığının grup müdürlüklerinin tamamı
kurulmayarak, grup müdürlüklerinden kurulmayanların
görevlerinin kurulan bir veya birden fazla grup müdürlüğüne
verilmesi halinde, bu grup müdürlüklerinin hangi adla
çalışacağı Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenir.
(3) Vergi dairesi başkanlığının yetki alanındaki ilin ekonomik
durumu, mükellef sayıları, büyüklükleri, mükellef grupları,
vergi türleri, sektörler, iş yükü ve diğer ölçütler dikkate alınarak
ya da vergi dairesi başkanının devrettiği yetki çerçevesinde; bir
veya birden fazla vergi dairesi müdürlüğünün harcama yetkisi
görevleri ile red ve iade işlemlerine onay verme görevleri ve
yetkilendirildiği diğer işlemleri yapmak üzere bir veya birden
fazla grup müdürlüğü kurulabilir.
(4) Grup müdürlüklerine verilen görevler bunlara bağlı
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olarak kurulan müdürlükler ve hukuk bürosu vasıtasıyla
yerine getirilir. Bu müdürlüklerin hangi adla kurulacakları Gelir
İdaresi Başkanlığınca belirlenir.
(5) Gelir İdaresi Başkanlığınca ilin ekonomik ve sosyal
durumu, coğrafi yapısı, iş yükü ve benzeri ölçütler dikkate
alınarak, mükellef hizmetlerini en yakın yerden sunmak üzere
şubeler kurulur. Şubelerin hangi adla çalışacağı Gelir İdaresi
Başkanlığınca belirlenir. Şubeler, kendilerine verilen görevleri
vergi dairesi başkanına bağlı olarak yerine getirirler. Şubeler,
vergi dairesi başkanınca belirlenecek grup müdürlüğü ile
ilişkilendirilmek suretiyle çalışır.
(6) İş yükü ve benzeri ölçütler dikkate alınarak; müdürlük ve
şubeler bünyesinde, bölüm ve/veya servisler kurulabilir.
(7) Vergi dairesi başkanlığı kurulan illerde bulunan veya
yeni kurulacak olan bağımsız vergi dairesi müdürlükleri vergi
dairesi başkanlığına bağlı olarak, 24/12/1994 tarihli ve 22151
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Daireleri Kuruluş
ve Görev Yönetmeliğinde yer alan hükümler çerçevesinde
faaliyetlerini yürütür.
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İKİNCİ BÖLÜM
Grup Müdürlüklerinin Görevleri
Vergilendirme grup müdürlüğünün görevleri
MADDE 12 – (1) Vergilendirme grup müdürlüğünün
görevleri şunlardır:
a) Vergi, resim, harç ile çeşitli kanunlarda belirtilen diğer
Devlet gelirlerinin tahsil edilebilir hale gelmesini sağlayan iş
ve işlemleri yapmak.
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b) Mükelleflerin vergilendirmeye ilişkin işlemlerini izlemek
üzere her mükellef için tarh dosyası oluşturmak.
c) Vadesinde ödenmeyen amme alacaklarının takibe
alınmasını sağlamak amacıyla borçlular listesini hazırlamak.
ç) Tarh, tahakkuk ve tahsil edilen vergi, resim, harç ve diğer
mali yükümlülüklerde yapılan vergi hataları, kanunlar ve yargı
kararları gereğince yapılacak her türlü terkin ve reddiyatla
ilgili işlemleri düzeltme fişi kuralına göre yapmak.
d) 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılacak teciller
dışında diğer kanunlarda öngörülen tecillere ilişkin işlemleri
yapmak.
e) Vergilendirmeye ilişkin gerekli kayıt ve defterleri tutmak.
f ) Amme alacağını güvence altına almak için borçlulardan
teminat isteme, ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz uygulaması
ile ilgili işlemleri yapmak.
g) Vergi dairesi başkanı tarafından verilecek diğer görevleri
yapmak.
(2) Vergilendirme grup müdürlüğüne bağlı olarak; mükellef
sayıları, mükellef grupları, vergi türleri, sektörler, ilin ekonomik
durumu ve benzeri ölçütler dikkate alınarak yeterli sayıda
müdürlük kurulabilir.
Gelir kanunları grup müdürlüğünün görevleri
MADDE 13 – (1) Gelir kanunları grup müdürlüğünün
görevleri şunlardır:
a) Mükelleflerinin vergi durumları ve vergi uygulaması
bakımından tereddüt ettikleri hususlara ilişkin görüş
bildirmek.
b) Vergi kanunlarının uygulanmasında tereddüt edilen
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hususlarla ilgili vergi dairesi başkanlığı birimlerine görüş
bildirmek.
c) Uzlaşma komisyonları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
ç) Vergi dairesi başkanlığı birimleri hakkında düzenlenen
teftiş ve denetim raporlarına başkan adına verilecek olan
cevapların hazırlanmasında eşgüdümü sağlamak.
d) Vergi dairesi başkanı tarafından verilecek diğer görevleri
yapmak.
(2) Gelir kanunları grup müdürlüğüne bağlı olarak; mükellef
grupları, vergi türleri, sektörler, ilin ekonomik durumu ve
benzeri ölçütler dikkate alınarak yeterli sayıda müdürlük
kurulabilir.
Mükellef hizmetleri grup müdürlüğünün görevleri
MADDE 14 – (1) Mükellef hizmetleri grup müdürlüğünün
görevleri şunlardır:
a) Mükelleflerin vergiye uyumunu kolaylaştırmaya yönelik
tedbirleri almak ve uygulamak, vergi bilincinin artırılması için
gerekli çalışmaları yapmak.
b) Mükellef haklarının korunması, şikayetlerinin
değerlendirilmesi ve mükellef ile ilişkilerin karşılıklı güven
esasına dayanması konusunda gerekli tedbirleri almak ve
uygulamak.
c) Mükellefleri vergi mevzuatından doğan hakları ve ödevleri
konusunda bilgilendirmek.
ç) Uygulamada karşılaşılan sorunların en aza indirilmesine
ve uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar
yapmak.
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d) Vergi dairesi başkanlığı yetki alanı içindeki iyi uygulama
örneklerini tespit edip, bunların tüm vergi dairesi başkanlığı
yetki alanında uygulanabilmesi için vergi dairesi başkanının
onayına sunmak.
e) Oda, birlik ve sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkileri yürütmek,
mevzuatta yapılan düzenlemelere ilişkin bilgilendirme
faaliyetlerini yerine getirmek.
f ) Vergi dairesi başkanı tarafından verilecek diğer görevleri
yapmak.
(2) Mükellef hizmetleri grup müdürlüğüne bağlı olarak;
mükellef grupları, vergi türleri, sektörler, ilin ekonomik
durumu ve benzeri ölçütler dikkate alınarak yeterli sayıda
müdürlük kurulabilir.
...
Hukuk ve ihtilaflı işler grup müdürlüğünün görevleri
MADDE 16 – (1) Hukuk ve ihtilaflı işler grup müdürlüğünün
görevleri şunlardır:
a) Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra birimlerinin taraf
olduğu her türlü adli, idari davalar ve icra takipleri ile ilgili
olarak, dilekçelerin veya savunmaya/ispata yarayacak her
türlü bilgi ve belgenin ilgili birimden alınması üzerine dava
ve icra dosyalarını oluşturmak, dava ve icra dosyalarını takip
etmek ve ilgili merciler nezdinde idareyi temsil etmek.
b) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki
Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin
Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci
maddesi uyarınca Bakanlıktan muhakemat hizmeti alınması
halinde dosyaları, ispata yarayacak her türlü bilgi ve belgenin
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ilgili birimden alınması üzerine gereği yapılmak üzere hukuki
görüşü ile birlikte ilgili muhakemat müdürlüğüne göndermek,
aynı usulle muhakemat hizmeti verilmesi halinde dosyaların
takibine ilişkin işlemleri yapmak.
c) Gerektiğinde ilk derece yargı mercii kararlarına karşı,
süresinde kanun yollarına gitmek.
ç) Her türlü dava açılmasından, bunlardan yargı veya
icra mercilerine intikal etmiş olanların takip edilmesinden
veya davalarda verilen kararlara karşı kanun yollarına
gidilmesinden, yetkili makamlardan vazgeçme alınması ile
ilgili işlemleri yapmak.
d) Yargı mercilerinden, hakemlerden, icra dairelerinden,
noterlerden gönderilen tebligatları almak ve hukuki
gereklerini ilgili birimle koordineli olarak yerine getirmek veya
gereği yapılmak üzere ilgili birime göndermek.
e) Takip edilen dava ve icra takiplerinde idare lehine
hükmedilen ve 6183 sayılı Kanun kapsamında bulunmayan
asıl alacak ile her türlü yargılama giderleri ve avukatlık
ücretlerinin tahsil işlemlerini yapmak.
f ) Yargılamanın veya takibin devamı süresince, yargılama
veya takibin gerektirdiği gider ödemelerini yapmak veya
yaptırmak.
g) Sözleşmelerin değiştirilmesi veya sona erdirilmesi ile
uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümüne ilişkin hukuki görüş
vermek.
ğ) Vergi dairesi başkanı tarafından verilecek benzeri
görevleri yapmak.
(2) Hukuk ve ihtilaflı işler grup müdürlüğüne verilen görevler
hukuk bürosu tarafından yerine getirilir.
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Denetim grup müdürlüğünün görevleri
MADDE 17 – (1) Denetim grup müdürlüğünün görevleri
şunlardır:
a) Yetki alanına ilişkin denetim planı konusunda önerilerde
bulunmak.
b) Gelir İdaresi Başkanlığınca oluşturulan denetim planlarını
uygulamak.
c) Yetki alanındaki vergi inceleme ve denetimlerini
gerçekleştirmek, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi
konusunda gerekli tedbirleri almak.
ç) Yaygın ve yoğun vergi denetimlerini gerçekleştirmek,
mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddi olayları, kayıtları ve
mevzuları araştırmak ve tespit etmek.
d) Vergi inceleme ve denetimine ilişkin yöntem ve
tekniklerin geliştirilmesi, standart ve ilkelerin oluşturulması
ile inceleme ve denetim rehberleri hazırlanması konusunda
önerilerde bulunmak.
e) Vergi denetimlerinin etkinlik ve verimliliğini artırıcı
tedbirler almak, denetimde ortaya çıkan aksaklıkların
giderilmesi için vergi dairesi başkanlığına görüş ve önerilerde
bulunmak.
f ) Vergi ve benzeri mali yükümlülüklerle ilgili ihbar ve
şikayetleri değerlendirmek.
g) Mükelleflerin vergi kanunlarına gönüllü uyumunu
sağlamak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
ğ) Vergi denetim ve incelemelerinde kullanılacak bilgileri
toplamak ve vergi inceleme elemanlarının kullanımına
sunmak.
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h) Denetimler sırasında elde edilecek verilerin ilgili birimlere
gönderilmesini sağlamak.
ı) Denetim ve inceleme sonuçlarını izlemek, değerlendirmek
ve bunlara ilişkin istatistiki veriler oluşturmak.
i) Vergi dairesi başkanlığı bünyesindeki vergi incelemesi
yapmaya yetkili olanların görevlendirilmeleri ile ilgili
yazışmaların kayıtlarını tutmak ve evrakın ilgili birimlere
sevkini sağlamak.
j) Vergi denetim ve inceleme sonuçlarına ilişkin belge ve
raporların muhafazasını sağlamak, mahremiyet ve gizlilik
taşıyan evrakın güvenliğini temin etmek üzere gerekli
tedbirleri almak.
k) Tarhiyat öncesi uzlaşma işlemlerini yürütmek.
l) Rapor Değerlendirme Komisyonu ile İhbar ve İncelemeleri
Değerlendirme Komisyonunun sekretarya hizmetlerini
yürütmek.
m) Vergi dairesi başkanı tarafından verilecek diğer görevleri
yapmak.
(2) Denetim grup müdürlüğüne bağlı olarak; iş yükü ve
benzeri ölçütler dikkate alınarak yeterli sayıda müdürlük
kurulabilir.
(3) Yetki alanı il sınırlarına bağlı olmayan vergi dairesi
başkanlıklarında bu maddede verilen görevler kendi
mükellefleri ile sınırlı olarak yerine getirilir.
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VERGİ DENETİMİ MEVZUATI

Şubelerin görevleri
MADDE 22 – (1) Şubelerin görevleri şunlardır:
a) Vergi dairesi başkanlığının görev alanında faaliyet
gösteren ve sürekli yükümlülüğü gerektiren vergilerden
dolayı mükellef ya da sorumlu durumunda bulunan gerçek
ve tüzel kişilerin yükümlülüğe giriş, çıkış ve değişikliklerle ilgili
yoklama işlemlerini yapmak ve sicil kayıtlarını tutmak.
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b) Vergi dairesi başkanlığına bağlı birimlerce talep edilen
tebliğ ve yoklama işlemlerini yapmak.
c) Mükelleflerce kullanılması zorunlu olan ödeme kaydedici
cihazlar ile ilgili işlemleri yapmak.
ç) İşini terk eden mükelleflerin belge iptallerini
gerçekleştirmek.
d) Çeşitli kanunlarla ilgili olarak ilişik kesme belgesi ile borç
durumunu belirtir yazı vermek ve benzeri iş ve işlemleri yapmak.
e) Vergi levhası ile ilgili işlemleri yürütmek.
f ) Mükelleflerin mükellefiyet durumlarına ilişkin belge ve
yazı taleplerini yerine getirmek.
g) Zorunlu hallerde sürekli ve süreksiz yükümlülüklere ilişkin
vergi beyannamelerini ve bildirimlerini kabul etmek.
ğ) Grup müdürlüklerince talep edilen teminat alımı ve icra
işlemlerini yapmak.
h) Tahsildar ve icra memurlarının tahsilat işlemlerini kontrol
etmek, mükellef hesaplarına işlenmesini ve teslimatlarını
sağlamak.
ı) Şube veznesince yapılan tahsilatın bankaya yatırılmasını
sağlamak.
i) Teminat olarak alınan veya haczedilen menkul değerler ile
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kıymetli evrakı kasada veya vergi dairesi başkanlığı hesabının
bulunduğu bankada saklamak veya saklanmasını sağlamak.
j) Vergi dairesi başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Gelir İdaresi Başkanlığı; yeterli sayıda şube kurabilir,
şube kurulmayan yerlerde şubelere verilen görevleri vergi
dairesi başkanlığı bünyesinde yer alan vergilendirme ve/veya
tahsilat grup müdürlüğüne veya vergi dairesi müdürlüklerine
vermeye/kaldırmaya yetkilidir.
Grup müdürlüklerinin; komisyonlar, vergi dairesi
müdürlükleri ve şubelere yönelik görevleri
MADDE 23 – (1) Vergi dairesi başkanlığının takdir, uzlaşma
ve satış işlemlerini yürütmekle görevli komisyonları ile
başkanlığın yetki alanında faaliyette bulunan vergi daireleri ve
şubeler, vergi dairesi başkanına bağlı olup bu komisyonların,
vergi dairesi müdürlüklerinin ve şubelerin çalışmaları vergi
dairesi başkanının uygun göreceği grup müdürlüğü ile ilişkili
olarak yürütülür.
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ÜÇÜNCÜ KISIM
Vergi Dairesi Başkanlıklarının Yönetimi ve
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Yönetim
MADDE 24 – (1) Vergi dairesi başkanlıklarının yönetimi
aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Vergi dairesi başkanlığı, vergi dairesi başkanı tarafından
yönetilir. Vergi dairesi başkanı; grup müdürlüklerini,
müdürlükleri, hukuk bürosunu, vergi dairesi müdürlüklerini
ve şubeleri bunların yöneticileri aracılığı ile yönetir.
b) Grup müdürlükleri, grup müdürleri tarafından yönetilir.
Grup müdürlüklerine bağlı müdürlükler vergi dairesi müdürü/
müdürler, hukuk bürosu ise koordinatör olarak görevlendirilen
avukatlar tarafından yönetilir.
c) Grup müdürlüklerine bağlı müdürlüklerin iş ve işlemleri,
vergi dairesi müdürü/müdürlerin yönetiminde görevlendirilen
vergi dairesi müdür yardımcıları, müdür yardımcıları, şefler,
gelir uzmanları, vergi istihbarat uzmanları, gelir uzman
yardımcıları ve diğer personel tarafından yerine getirilir.
ç) Müdürlüklere bağlı bölümler vergi dairesi müdür
yardımcısı/müdür yardımcıları, servisler ise şefler tarafından
yönetilir.
d) Vergi dairesi başkanı, şubelerin yönetimini vergi dairesi
müdürü/müdür, vergi dairesi müdür yardımcısı/müdür
yardımcısı, şef veya gelir uzmanlarından birine verebilir.
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e) Takdir, uzlaşma, satış komisyonları, şubeler ve vergi dairesi
müdürlükleri tüm iş ve işlemlerini, vergi dairesi başkanının
uygun gördüğü grup müdürlüğü ile ilişkilendirilmiş olarak
yürütür.
f ) Vergi incelemesi, vergi dairesi müdürleri ve müdürler;
659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede verilen görevler ise
avukatlar tarafından yürütülür.
g) Vergi dairesi başkanlığının takdir işlemlerini yürütmek
üzere kurulan takdir komisyonları görevlendirilen vergi dairesi
müdürü veya müdür tarafından; uzlaşma komisyonları ise
yetkilerine göre vergi dairesi başkanı veya görevlendireceği
grup müdürü/vergi dairesi müdürü veya müdürler tarafından
yönetilir.
ğ) Yeterli sayıda grup müdürü veya vergi dairesi müdürü/
müdür bulunmaması halinde bir grup müdürü birden çok
grup müdürlüğünün, vergi dairesi müdürü/müdür ise birden
fazla müdürlüğün yönetimi ile görevlendirilebilir.
h) Vergi dairesi başkanı, yeterli sayıda görevlendirilecek
personel bulunmadığı takdirde; müdürlüklerin yönetimini
sırasıyla vergi dairesi müdür yardımcıları, müdür yardımcıları,
şefler, gelir uzmanları veya vergi istihbarat uzmanlarından
birine; bölümlerin yönetimini şefler, gelir uzmanları veya vergi
istihbarat uzmanlarından birine; servislerin yönetimini ise
gelir uzmanları, vergi istihbarat uzmanları veya memurlardan
birine verebilir.
...

İSMMMO MEVZUAT SERİSİ 12

VERGİ DENETİMİ MEVZUATI

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

335

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

DÖRDÜNCÜ KISIM
Vergi Dairesi Başkanlıklarında Görev, Yetki ve
Sorumluluk
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BİRİNCİ BÖLÜM
Vergi Dairesi Başkanı
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Vergi dairesi başkanının görevleri
MADDE 26 – (1) Vergi dairesi başkanı aşağıda yazılı işleri
yapmakla görevlidir:
a) Mevzuat ve talimatlarla doğrudan kendisine verilen
görevleri yapmak.
b) Grup müdürü, vergi dairesi müdürleri ve müdürler ile
birlikte vergi dairesi başkanlığı sorumluluğuna verilen iş ve
işlemleri yapmak.
c) Vergi dairesi başkanlığında yürütülen iş ve işlemleri sürekli
ve düzenli olarak izlemek, değerlendirmek ve denetlemek.
ç) Uygulamada karşılaşılan eksiklik ve aksaklıkları giderici
tedbirleri almak, müdürlüklerin koordinasyonunu ve
uygulama birliğini sağlamak.
d) Vergi dairesi başkanlığı yöneticisi olarak, personel
yönetimi ile ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak ve
tedbirleri almak.
e) Vergi dairesi başkanlığına atanacak ve başkanlıktan
alınacak memurlar hakkında Gelir İdaresi Başkanlığına görüş
ve öneride bulunmak.
f ) Vergi dairesi başkanlığı ile mükellef ilişkilerinin
geliştirilmesini sağlamak.
g) Vergi dairesi başkanlığına verilen görevlerin yerine
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getirilmesi için gerektiğinde, diğer kuruluşlarla koordinasyon
ve işbirliği yapmak.
ğ) Vergi dairesi müdürü, müdür, vergi dairesi müdür
yardımcısı ile müdür yardımcılığı görevlerine vekil tayin etmek,
(vekalet, görevlendirme, yetkili kılınma) vekalet görevini sona
erdirmek.
h) Vergi dairesi başkanlığının harcama yetkilisi görevini
yürütmek.
ı) Gelir İdaresi Başkanlığınca, vergi dairesi başkanlığına
devredilen yetkiye dayanarak vergi ve benzeri mali
yükümlülüklere ilişkin taksitlendirme, tecil ve terkin işlemlerini
yaptırmak.
i) Bütçe gelirlerinden yapılacak red ve iadelerde, muhasebe
işlem fişini imzalamak.
j) Vergi dairesi başkanlığının yetki alanı ve görev konuları ile
ilgili soruları cevaplandırmak.
k) Teftiş sonucu düzenlenen raporları ilgililerle birlikte
cevaplandırmak.
l) İstatistiki bilgileri ilgili birimlere göndermek.
m) Bilgi işlem faaliyetlerine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.
n) Gelir İdaresi Başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak.
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Vergi dairesi başkanının yetkileri
MADDE 27 – (1) Vergi dairesi başkanı, görevlerinin ifası
sırasında çeşitli mevzuatla doğrudan doğruya kendisine
verilmiş olan ve bir daire yöneticisi olarak sahip olduğu yetkiler
ile Gelir İdaresi Başkanlığınca devredilen yetkileri kullanır.
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(2) Vergi dairesi başkanı, sahip olduğu yetkilerden doğrudan
doğruya kendisine verilmiş olanlar hariç olmak üzere
mevzuatta aksine bir hüküm bulunmamak kaydıyla uygun
gördüklerini, sınırlarını belirlemek koşuluyla yazılı olarak
astlarına devredebilir. Ancak, bu yetki devri vergi dairesi
başkanının denetim sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
(3) Ödenek gönderme belgesi ile verilen harcama yetkisi
çerçevesinde vergi dairesi başkanlığınca yapılacak ödemelere
ilişkin harcama yetkisi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanununun 31 inci maddesinde belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde vergi dairesi başkanlığınca kısmen
veya tamamen grup müdürlüklerine veya vergi dairesi
müdürlüklerine devredilebilir.
Vergi dairesi başkanının sorumluluğu
MADDE 28 – (1) Vergi dairesi başkanı;
a) Görevlerini mevzuata, stratejik plan ve programlara,
performans göstergelerine ve hizmet kalite standartlarına
uygun olarak yürütmekten,
b) Devrettiği yetkilerin iyiye kullanılmamasından,
c) Kanunların uygulanması ile ilgili olarak verdiği emirlerden
doğan Hazine zararlarından,
sorumludur.
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Grup müdürü, vergi dairesi müdürü, müdür ve
koordinatör olarak görevlendirilen avukatların görevleri
MADDE 29 – (1) Grup müdürü, vergi dairesi müdürü,
müdür ve koordinatör olarak görevlendirilen avukatlar
görevli oldukları grup müdürlüğüne, müdürlüğe veya hukuk
bürosuna verilen iş ve işlemlerin; sürekli, düzenli ve zamanında
yerine getirilmesini sağlamak ve bu konuda her türlü tedbiri
almak, izlemek, değerlendirmek ve denetlemekle görevlidir.
Grup müdürü, vergi dairesi müdürü, müdür ve
koordinatör olarak görevlendirilen avukatların yetki ve
sorumlulukları
MADDE 30 – (1) Grup müdürü, vergi dairesi müdürü, müdür
ve koordinatör olarak görevlendirilen avukatlar:
a) Görevlerinin ifası sırasında çeşitli mevzuatla doğrudan
doğruya kendilerine verilmiş olan ve bir daire yöneticisi olarak
sahip olduğu yetkiler ile vergi dairesi başkanı ve/veya grup
müdürü tarafından devredilen yetkileri kullanır.
b) Sahip oldukları yetkilerden, doğrudan doğruya kendilerine
verilmiş olanlar hariç olmak üzere mevzuatta aksine bir hüküm
bulunmamak kaydıyla, uygun gördüklerini, sınırlarını belirlemek
koşuluyla yazılı olarak astlarına devredebilirler. Ancak, bu yetki
devri denetim sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
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c)
Sahip
oldukları
ve
kendilerine
devredilen
yetkileri kullanmamaktan, devrettiği yetkilerin iyiye
kullanılmamasından ve görevlerinin mevzuata uygun
ve zamanında yapılmamasından dolayı ilgililerle birlikte
sorumludur.
ç) Kanunların uygulanması ile ilgili olarak verdiği emirlerden
doğan Hazine zararlarından sorumludurlar.
(2) Muhasebe grup müdürlüğünde görevli müdür,
muhasebe yetkilisi sıfatıyla şahsen, düzeltme, red ve iadelere
ilişkin işlemlerden dolayı vergilendirme grup müdürlüğünde
görevli ilgili müdürler, tahsilata ilişkin işlemlerden dolayı
ise tahsilat grup müdürlüğünde görevli ilgili müdürler,
koordinatör olarak görevlendirilen avukat, şubeyi yönetmekle
görevlendirilenler ve diğer personel ile birlikte Sayıştaya karşı
sorumludurlar.
...
Yürürlük
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı
yürütür.
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213 Sayılı Vergi Usul Kanunu mucibince nezdinde vergi
incelemesi yapılanlara inceleme sonucunun ve adlarına ceza
kesilen mükelleflere de vergi cezasını gerektiren olayla ilgili
tutanağın tebliği mevzuunda tatbikatta müşahade olunan
tereddütler sebebiyle açıklamada bulunulması zarureti hasıl
olmuştur.
Anılan kanunla mevzuu vergi incelemesi müessesesi
ile mükellefce ödenmesi gereken verginin, yetkililerce
doğruluğunun araştırılması, tesbit edilmesi ve sağlanması
maksatlarının güdülmüş olduğu malumdur.
Bu hükme göre yapılan vergi incelemesi sonuçları ya matrah
farkını tazammun eder veya etmez. İnceleme sonucunun
beyan edilen matraha müessir olacak şekilde tezahür etmesi
halinde vergi incelemesine tabi tutulmuş olan kimsenin
kanunen muayyen haklarını istimal etmesi ve ödevlerini
zamanında yerine getirebilmesi için bu sonucu öğrenmesi
zaruridir. Bu mülahaza iledir ki, anılan kanunun 35, 140, 141
ve 366 ncı maddeleriyle bu konuda amir hükümler vazedilmiş
bulunmaktadır. Bunlardan 35 inci maddenin son fıkrası
(Takdir Komisyonunun kararı üzerine tarhedilen vergilerde
kararın ve resen takdiri gerektiren inceleme raporunun birer
sureti ihbarnameye eklenir.) Ve 366 ncı maddenin keza son
fıkrası da (cezayı gerektiren olayın tesbitine dair tutanak
sureti ile inceleme raporunun örneği ihbarnameye bağlanır.)
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66 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ13

13 Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih ve Sayısı: 04.12.1963 – 11572.
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Hükümlerini muhtevi bulunduğundan, ceza tutanağının
örneği ve vergi inceleme raporunun “resen veya ikmalen
tarholunan vergilere ve vergi cezasına mahsus” ihbarnamelere
eklenerek muhataplarına tebliğ edilmesi gerekmektedir.
140 ıncı maddenin son fıkrasının (inceleme bitince bunun
yapıldığını gösteren bir vesika nezdinde inceleme yapılana
verilir.) ve 141 inci maddenin ilk fıkrasının (inceleme esnasında
lüzum görülen hallerde, vergilendirme ile ilgili olaylar ve
hesap durumları ayrıca tutanaklarla tesbit ve tevsik olunabilir.
İlgililerin itiraz ve mülahazaları varsa bunlar da tutanağa
geçirilir. Bu suretle düzenlenen tutanakların birer nüshasının
mükellefe veya nezdinde inceleme yapılan kimseye bırakılması
mecburidir.) şeklindeki hükümleriyle de inceleme sırasında
ve incelemenin hitamında, incelemeyi yapan tarafından
uygulanacak işlemler nizamlanmış bulunmaktadır.
Vergi tarhını gerektirmeyen inceleme raporlarına gelince
yukarıda işaret edildiği üzere, inceleme sonucu matrah
farkını tazammun etmiyebilir. Kanunda vergi tarh ve tebliğ
edilmesini gerektirmeyen inceleme raporlarının mükellefe
tebliğ edileceğini gösteren bir hüküm mevcut değildir. Bu
itibarla yukarıdaki açıklamalar sebebiyle :
1. Resen veya ikmalen tarhedilen vergilerle vergi cezalarına
ait inceleme raporlarının 35 ve 366 ncı maddeler mucibince
ihbarnameye eklenerek muhataplarına tebliğ edilmesi,
2. Vergi incelemesinin (mükellefin beyan ettiği zararın
matrah teşkil etmeyecek daha az bir miktara icraı) şeklinde
sonuçlanması halinde, mükellefin ileriki hesap dönemleriyle
ilgili vergi matrahlarına müessir olan bu durumu belirten
inceleme raporunun vergi dairesine tevdiinde bir nüshasının

İSMMMO MEVZUAT SERİSİ 12

mükellefe bilgi için yazı ile tebliğ edilmesi ve alınacak imzalı
belgenin raporun vergi dairesinde kalan ikinci nüshası ile
birlikte dosyasında muhafaza olunması,
3. Vergi incelemesinin (mükellefin beyanının aynen kabulü)
şeklinde sonuçlanması halinde ise inceleme raporunun
mükellefe tebliğine mahal olmayıp, raporun mükellefin vergi
dairesindeki dosyasına konulmasıyla iktifa edilmesi.
İktiza eder.
Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını
tamimen rica ederim.
168 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ14
11.12.1985 günlü ve 18955 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan 3239 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile değiştirilmiş
bulunan 213 sayılı Vergi Usul Kanununun yoklama ile ilgili
127 nci madde hükmü, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş
bulunmaktadır.
Sözü edilen madde hükmünde, yoklamanın maksadı,
mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddi olayları kayıtları ve
mevzuları araştırmak ve tespit etmek şeklinde tanımlandıktan
sonra yapılmış olan yeni düzenleme ile vergi kanunlarının
uygulanması ile ilgili olarak yoklamaya yetkili memurların
yetkileri tek tek sayılarak uygulamadaki tereddütleri gidermek
bakımından mevcut yetkilerine açıklık getirilmiş ve yeni
yetkileri açıklanmış bulunulmaktadır.
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14 Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih ve Sayısı: 31.12.1985 - 18975.
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Buna göre, yoklamaya yetkili olanların;
a) Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenmiş usuller
dahilinde özel yetki verilmiş olmak kaydıyla günlük hasılatı
tespit etmek.
b) 3100 Sayılı Kanun kapsamına girip ödeme kaydedici cihaz
kullanmak mecburiyetinde olanların bu mecburiyete uyup
uymadıkların, bu cihazları belli edilmiş esaslara göre kullanıp
kullanmadıklarını ve günlük hasılatı tespit etmek,
c) Günü gününe kayıt yapılması zorunlu defterlerin
işyerlerinde bulundurulup bulundurulmadığını, tasdikli
olup olmadığını usulüne göre kayıt yapılıp yapılmadığını,
vergi kanunları uyarınca düzenlenmesi icap eden belgelerin
usulüne göre düzenlenip düzenlenmediği ile kullanılıp
kullanılmadığını, faturasız mal bulunup bulunmadığını, levha
asma veya kullanma mecburiyetine uyulup uyulmadığını
tespit etmek, kanuni defter ve belgeler dışında kalan ve vergi
kaybının bulunduğuna emare teşkil eden defter, belge ve
delillerin tespit edilmesi halinde bunları almak;
d) Nakil vasıtalarını Maliye ve Gümrük Bakanlığının
belirleyeceği özel işaretle durdurmak ve taşıtta bulundurulması
icap eden taşıt pulu, yolcu listesi, fatura veya sevk irsaliyesi,
yolcu bileti ile taşıma irsaliyelerinin muhtevası ile taşınan
yolcu ve malların miktar ve mahiyetlerini ölçmek, tartmak,
saymak suretiyle tespit etmek,
e) Taşıma irsaliyesi, sevk irsaliyesi ve faturanın taşıtta
bulunmaması halinde bu belgelerin ibrazına kadar nakil
vasıtalarını trafıkten alıkoymak, taşınan malın sahibi belli
değilse tespitine kadar malı bekletmek ve muhafaza altına
almak, (Beklemeye ve muhafazaya alınan malların bozulmaya
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ve çürümeye maruz mallar olması halinde derhal, diğer mallar
ise üç ay sonra Maliye ve Gümrük Bakanlığının belli edeceği
esaslar dahilinde tasfiye olunur.)
Yetkileri de bulunmaktadır.
Vergi Usul Kanununun “Yoklamaya yetkililer” başlıklı 128 inci
maddesinde, yoklamaya yetkili olanlar; Vergi Dairesi Müdürleri,
Yoklama Memurları, yetkili memurlar tarafından yoklama
işiyle görevlendirilenler ve vergi incelemesine yetkili olanlar
olarak belirtilmiştir. Aynı kanunun 135 inci maddesine göre
ise incelemeye yetkililer; Maliye Müfettişleri ve Muavinleri,
Hesap Uzmanları ve Muavinleri, Gelirler Kontrolörleri, ilin en
büyük mal memuru, Vergi Dairesi Müdürü ve Vergi Kontrol
Memurlarıdır.
Yukarıda a, b, c, d, e bentlerinde sayılan yetkilerin,
hangilerinin ne şekilde ve hangi hallerde kullanılacağını
belirlemeye, yoklamaya yetkili olanların bu hususdaki
görev ve yetkilerini sınırlamaya Bakanlığımız yetkili kılınmış
bulunulduğundan, yoklama memurları ve yoklama işi
ile görevlendirilenler bakımından yoklama memurları ve
yoklama işi ile görevlendirilenler bakımından yoklama
yetkilerine aşağıdaki sınırlamalar getirilmiştir:
Anılan maddenin (a) fıkrasında belirtilen günlük hasılatı
tesbit etmekle (d) ve (e) fıkrasında belirtilen nakil vasıtalarını
özel işaretle durdurarak belge kontrolü yapabilme yetkisi
dışında kalan ve maddede sayılan diğer yetkiler, tüm yoklama
memurları ve yoklama işi ile görevlendirilenler tarafından
kullanılabilecek ve bu memurlar “YOKLAMA YETKİ BELGESİ”
taşıyacaklardır.
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Maddenin (a), (d) ve (e) fıkralarında belirtilen günlük hasılatı
tesbit etme ve nakil vasıtalarını özel işaretle durdurarak
belge kontrolü yapabilme yetkisi, özel olarak bu işlerle de
görevlendirilen memurlar tarafından kullanılacaktır. Bu yetkiye
sahip memurlar, ayrıca maddedeki diğer yetkilere de sahip
olacaklar ve “ÖZEL YOKLAMA YETKİ BELGESİ” taşıyacaklardır.
Özel olarak görevlendirilmeyen, dolayısı ile “ÖZEL YOKLAMA
YETKİ BELGESİ” verilmemiş olan memurların, günlük hasılatı
tesbit ve nakil vasıtalarını durdurarak kontrol etme yetkileri
bulunmamaktadır.
Ancak, vergi inceleme yetkisine sahip olanların yoklama
yetkilerinin sınırlandırılması söz konusu değildir. Vergi
inceleme elemanları, yoklama işlemleri sırasında maddede
belirtilen bütün yetkileri kullanabileceklerdir.
Yoklama memurları ve yoklama işi ile görevlendirilenler,
nezdinde yoklama yapılacak olan ilgililere, hangi konuda da
yoklama yapmaya yetkili olduklarını belirtir, fotoğraflı “ÖZEL
YOKLAMA YETKİ BELGESİ”ni veya “YOKLAMA YETKİ BELGESİ”ni
yoklamaya başlamadan evvel ibraz etmek zorundadırlar.
Yukarıda sayılan ve vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların
ise vergi inceleme yetkisine sahip olduklarını gösterir
kimliklerini ibraz etmeleri yeterlidir.
Yoklama ile ilgili olarak dikkat edilecek hususlar;
1. Yoklamada tespit edilen hususlar tutanak veya yoklama
fişine geçirilecektir.
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2. Belgelere göre olması gereken mal mevcudu ile o anda
işletmede bulunan aynı cins mal mevcudu arasında fark tesbit
edilmesi halinde, durumun tesbitine ilişkin olarak yapılan
işlemlerin tümü ile sonucu gösteren müfredatlı bir tutanak en
az 4 örnek olarak tanzim edilecektir.
3. Nakil Vasıtalarında, taşınan emtiaya ait sevk irsaliyesinin
mutlaka taşıtta bulundurulması şarttır. (230 uncu maddenin
5 numaralı bendinin son fıkra hükmü hariç, yani nihai
tüketicilerin tüketim amacıyle perakende olarak satın aldıkları
malları, kendilerinin taşıması veya taşıttırması halinde, bu
mallara ait fatura veya perakende satış fişinin bulunması
şartıyla, sevk irsaliyesi aranmayacaktır.) Yoklama sırasında,
sevk irsaliyesinin tarihsiz olduğunun tespiti halinde, irsaliyeye
tarih atılmak suretiyle görülmüş ve tarihlenmiştir ibaresi
konulacak ve en az 4 örnek olarak düzenlenen tutanakta bu
husus belirtilecektir.
4. Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge
kullanıldığının veya kanuni defter ve belgeler dışında kalan
ve vergi kaybının bulunduğuna emare teşkil eden defter
belgeler ile (çift defter, vergi dışı kalan işlemlerin kayıt edildiği;
el defteri, Vergi Usul Kanunu uyarınca vergi mükellefleri
tarafından kullanılan belgelerin basım ve dağıtımı hakkında
yönetmelik hükümlerine aykırı belgeler ve benzerleri gibi)
diğer delillerin tespiti halinde, bunlar alınacak defter ve
belgelerin alındığını belirtir en az 4 örnek teferruatlı tutanak
tanzim.edilmesi yanında, alınan defter ve belgelerin uygun bir
yerine ilgililerin imzalarının alınması yoluna gidilecektir.
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5. Yoklama yapılmak üzere nakil vasıtalarını durdurmak için
yol güzergahının münasip bir yerine görünür şekilde «VERGİ
KONTROLÜ» ibaresi bulunan bir levha konulacak veya elde
tutulacaktır. Yoklama ve denetim sırasında taşıma irsaliyesinin
ve sevk irsaliyesinin taşıtta bulunmaması halinde (Fatura
bulunsa dahi sevk irsaliyesi mutlaka aranacaktır.) bu belgelerin
ibrazına kadar nakil vasıtaları trafikten alıkonacaktır. Taşınan
malın sahibi belli değilse tespitine kadar mal bekletilecek ve
muhafaza altına alınacaktır.
Belge eksikliği nedeniyle trafikten alıkonan veya sahibi belli
olmadığı için bekletilen ve muhafaza altına alınan mallar,
aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde tasfiye edilecektir.
Yoklama işlemleri sırasında, yukarıda 5 numaralı bentte
belirtilen durumun ortaya çıkması halinde, konu defterdarlığa
intikal ettirilecek ve defterdarlıkça yapılacak değerlendirme
sonunda tasfiyelerine karar verilen malların, depolama
işlemleri, muhafazası ve tasfiyesi defterdarlıklarca yapılacaktır.
Tasfiyesine karar verilen emtia;
Bozulmaya veya çürümeye maruz bir mal ise ve sahibi belli
değil veya eksikliği tespit edilen belgelerin ibrazı, uzun bir
süreyi gerektirecekse, satış imkanı bulunan en yakın mahal
veya iller ile ilçelerde derhal.
Bekletilmeye mütehammil, dayanıklı malların üç ay içinde
sahibi çıkmaz veya ilgililerce noksan belgeleri ibraz edilmezse,
bu sürenin dolmasından sonra,
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanunun menkul malların satışı ile ilgili maddelerinde belli
edilen usul ve esaslar dahilinde, açık artırma yolu ile satışları
yapılacaktır.
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Tasfiye olunan malların satış bedelleri, emanet hesabına
alınacak ve bu bedel hakkında 1050 sayılı Muhasebei
Umumiye Kanununun 93 üncü madde hükümleri
uygulanacaktır. Satılan malın bedelinin, daha sonra asıl hak
sahibi tarafından kendisine iadesinin talep edilmesi halinde;
satış bedelinden iadenin yapılacağı güne kadar yapılmış olan
tüm masraflar ile varsa muaccel hale gelmiş vergi veya ceza
borçları düşüldükten sonra geriye kalan tutar iade edilecektir.
İade esnasında iadeyi alacak kişinin, asıl hak sahibi olduğunu
belgelerle ispat ve tevsik etmesi şarttır.
Gerek yoklamaya başlanmadan önce, gerekse yoklama
esnasında veya yoklamadan sonra karşılaşılması muhtemel
veya karşılaşılan herhangi bir engelleme, zorluk çıkarma
ve benzeri gibi durumlar sebebiyle, emniyeti sağlayıcı bir
tedbir alınmasına ihtiyaç duyulması halinde, yetkililerin talebi
üzerine, Vergi Usul Kanununun İdarenin Yardımı Başlıklı 7 nci
maddesinde yer alan “Bilumum mülkiye amirleri, emniyet amir
ve memurları, belediye başkanları, köy muhtarları ve kamu
müesseseleri vergi kanunlarının uygulanmasında uygulama ile
ilgili memurlara ve komisyonlara ellerindeki bütün imkanlarla
kolaylık göstermeye ve yardımda bulunmaya mecburdurlar.”
hükmü uyarınca, ilgililer gerekli yardımı yapacaklardır.
Tebliğ olunur.
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425 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ15

VERGİ DENETİMİ MEVZUATI

1. Giriş
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 140 ıncı
maddesi ile ilgili açıklamalar işbu Tebliğin konusunu teşkil
etmektedir.
2. Kanuni Dayanak
Vergi Usul Kanununun 134 üncü maddesinde vergi
incelemesinden maksadın, ödenmesi gereken vergilerin
doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak olduğu hüküm
altına alınmış ve mezkûr Kanunun müteakip maddelerinde vergi
incelemesine müteallik hükümlere yer verilmiştir. Bunlardan
“incelemede uyulacak esaslar” başlıklı 140 ıncı maddenin 5
numaralı bendinde vergi incelemesi yapanların vergi kanunları
ile ilgili kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ ve sirkülere
aykırı vergi inceleme raporu düzenleyemeyecekleri, ancak,
bu düzenlemelerin vergi kanunlarına aykırı olduğu kanaatine
varırlarsa bu hususu bağlı oldukları birimler aracılığıyla Gelir
İdaresi Başkanlığına düzenleyecekleri bir rapor ile bildirecekleri
hüküm altına alınmıştır.
Diğer taraftan, mezkûr maddenin ikinci fıkrasında “Vergi
Müfettişleri ile Vergi Müfettiş Yardımcıları tarafından
düzenlenen vergi inceleme raporları, işleme konulmak üzere
ilgili vergi dairesine tevdi edilmeden önce, meslekte on yılını
tamamlamış en az üç Vergi Müfettişinden oluşturulacak rapor
değerlendirme komisyonları tarafından vergi kanunları ile
bunlara ilişkin kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ,
15 Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih ve Sayısı: 27.03.2013 – 28600.
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sirküler ve özelgelere uygunluğu yönünden değerlendirilir.
İncelemeyi yapanla komisyon arasında uyuşmazlık oluşması
halinde uyuşmazlığa konu vergi inceleme raporları üst
değerlendirme mercii olarak, Maliye Bakanlığınca belirlenen
tutarları aşan tarhiyat önerisi içeren vergi inceleme raporları
ise doğrudan, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde bir
Başkan Yardımcısının başkanlığında dört grup başkanından
oluşan beş kişilik merkezi rapor değerlendirme komisyonu
tarafından vergi kanunları ile bunlara ilişkin kararname,
tüzük, yönetmelik, genel tebliğ, sirküler ve özelgelere
uygunluğu yönünden değerlendirilir. İncelemeyi yapanlar,
bu komisyon tarafından yapılacak değerlendirmeye uygun
olarak düzenleyecekleri vergi inceleme raporlarını işleme
konulmak üzere bağlı oldukları birime tevdi ederler.” hükmü,
dördüncü fıkrasında ise “Merkezi Rapor Değerlendirme
Komisyonu ile diğer rapor değerlendirme komisyonları
yaptıkları değerlendirme sırasında, verilmiş bir özelgenin
369 uncu maddenin birinci fıkrası kapsamında olduğu
kanaatine varmaları halinde, söz konusuözelge, Merkezi
Rapor Değerlendirme Komisyonundan üç üye ile 413
üncü maddeye göre oluşturulan komisyondan iki üyenin
katılımıyla oluşturulacak beş kişilik bir komisyon tarafından
değerlendirilir. Bu komisyonca verilen kararlar, ilgili rapor
değerlendirme komisyonu ile incelemeye yetkili olanı bağlar.”
hükmü yer almaktadır.
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3. Değerlendirme ve Sonuç
Yukarıda yer verilen hükümlerden de anlaşılacağı üzere,
vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar inceleme neticesinde
tanzim edecekleri raporlarda vergi kanunlarıyla ilgili kararname,
tüzük, yönetmelik, genel tebliğ ve sirkülere aykırı hususlara
yer veremeyecekler, dolayısıyla da bu düzenlemelere aykırı
olarak tarhiyat öneremeyeceklerdir. Ancak, bu raporların intikal
ettirildiği Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu ile diğer rapor
değerlendirme komisyonları, raporları değerlendirirken yukarıda
zikredilen mevzuata ilave olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca
verilmiş olan özelgelere uygunluk kıstasını da tatbik edeceklerdir.
Rapor değerlendirme komisyonları raporları özelgelere
uygunluk yönünden değerlendirirken eleştiri konusu yapılan
hususla ilgili olan ve Gelir İdaresi Başkanlığınca verilmiş
özelgeleri dikkate alacak ve varsa adına rapor düzenlenen
mükellefe verilmiş özelge ile sınırlı kalmayacaktır. Raporda,
özelgede yer alan görüş aksine bir tenkit varsa rapor olumsuz
değerlendirmeye konu edilecek ve 31/10/2011 tarihli ve 28101
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rapor Değerlendirme
Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
Olumsuz değerlendirmenin yapılabilmesi için özelgede yer alan
görüşün tam olarak raporda tenkid edilen konuyla ilgili olması
diğer bir ifadeyle verilen izahatın aynı durumda olan tüm
mükellefler bakımından uygulanabilir olması gereklidir. Ayrıca,
rapor değerlendirme komisyonunun dikkate alacağı özelgenin
ilgili konuda Gelir İdaresi Başkanlığınca verilmiş en güncel
özelge olması gerektiği tabiidir.
Diğer taraftan rapor değerlendirme komisyonlarının
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bir özelgenin 369 uncu maddenin birinci fıkrası
kapsamında olduğu kanaatine varmaları hâlinde özelgenin
değerlendirilmesi amacıyla 140 ıncı maddenin dördüncü
fıkrasında yer alan komisyon teşkil edilecek ve değerlendirme
neticesinde verilen karar ilgili rapor değerlendirme komisyonu
ile incelemeye yetkili olanı bağlayacaktır.
Tebliğ olunur.

İSMMMO MEVZUAT SERİSİ 12

355

SİRKÜLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

T.C. MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

Tarih
: 02/04/2013
Sayı
: VUK-63/2013-8
Kapsam
: 425 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği’ne dair açıklama
İlgili olduğu maddeler : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Madde
140, 413
1-Giriş
425 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin
muhtevasına dair izahat işbu sirkülerin konusunu teşkil
etmektedir.
2- Açıklama
Sözü edilen Tebliğde vergi inceleme raporlarının intikal
ettirildiği Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu ile
diğer rapor değerlendirme komisyonlarının, vergi inceleme
raporlarım değerlendirirken Gelir İdaresi Başkanlığınca
verilmiş olan özelgelere uygunluk kıstasını da tatbik edecekleri
açıklamasına yer verilmiştir.
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Mezkûr Tebliğ uyarınca rapor değerlendirme komisyonları
tarafından 213 sayılı Kanunun 413 üncü maddesinin
üçüncü fıkrasında hüküm altına alınan komisyon marifetiyle
oluşturulan özelgeler dikkate alınacaktır. Ayrıca, söz konusu
komisyon tarafından oluşturulmuş sirküler veya özelgeler ile
konu, kapsam ve ilgili olduğu mevzuat bakımından tamamen
aynı mahiyeti taşıyan bir hususta sirküler veya özelgelere
uygun olarak Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatı tarafından
doğrudan verilen özelgelerin de bu kapsamda olduğu tabiidir.
Duyurulur.
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KÜNYESİ

ÖZETİ

Dan.9.D.
T.24.10.2013
E.2013/6993
K.2013/8837

Davacının defter ve belgelerini incelemeye ibraz
etmediğinden bahisle takdir komisyonuna sevk
edilmesi üzerine KDV indirim reddi yetkisi bulunmayan
takdir komisyonunca alınan karara istinaden yapılan
cezalı tarhiyatta hukuka uyarlık görülmemiştir.
(Kararda, takdir komisyonlarının matrah takdiri yetkisi
haricinde başkaca bir yetkilerinin bulunmadığı; KDV
indirim reddi yetkisinin, yani re’sen tarh nedeninin
belirlenmesi yetkisinin, İdare’ye ve dolayısıyla
inceleme elemanına ait olduğu ortaya koyulmuştur.
(Kazancı)

Dan.9.D.
T.22.05.2013
E.2012/9726
K.2013/5028

Sırf zamanaşımını kesmek amacıyla takdire sevk
işlemi zamanaşımı süresini durdurmayacağından ve
olayda; davacı hakkında uyuşmazlık konusu husus
ile ilgili olarak, inceleme yapılmadan zamanaşımı
gerekçe gösterilerek takdir komisyonuna sevki
üzerine, takdir işlemlerine esas teşkil etmek
üzere zamanaşımı süresinin dolmasından sonra
düzenlenen basit rapor dikkate alınarak takdir
komisyonunca belirlenen matrah üzerinden cezalı
katma değer vergisi tarhiyatı yapılmasında hukuka
uyarlık bulunmamaktadır. (Kazancı)

VERGİ DENETİMİ MEVZUATI

DANIŞTAY KARARLARI16

16 Karar özetlerinin sonunda yeralan parantez içi etiketler, kararların nereden alındığını
göstermektedir. Buna göre: (Danıştay) Danıştay Başkanlığı UYAP Bilgi Bankası’nı;
(Kazancı), KAZANCI Elektronik Hukuk Yayımcılığı İçtihat Bilgi Bankası’nı; (HukukTürk),
HukukTürk Hukuk Veri Tabanı Bilgi Bankası’nı; (HUD), Maliye Hesap Uzmanları Derneği,
Vergi İhtilaflarında Örnek Danıştay Kararları, c.ii, Eylül 2014, yayınını ifade etmektedir.
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Dan.9.D.
T.17.09.2012
E.2009/3957
K.2012/4625
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Vergi Mahkemesince, davacının defter ve
belgelerinin
vergi
incelemesinde
olduğu
gerekçesiyle pişmanlık talebinin kabul edilmeyerek
kesilen cezaya yönelik olarak açılan davanın reddi
yolunda karar verilmiş ise de, dosyada bulunan
vergi dairesi yazısında, davacı hakkında 2006/
Aralık dönemine ilişkin olarak vergi incelemesi
bulunmadığı, incelenen dönemlerin 2007/Haziran
ve Temmuz dönemleri olduğu belirtildiğinden
pişmanlık talebinin kabul edilmemesi suretiyle
kesilen cezada yasaya uygunluk bulunmadığından
yazılı gerekçeyle verilen kararın bozulması
gerekmiştir. (Danıştay)

Dan.9.D.
Usulüne uygun olarak düzenlenmeyen yoklama
T.24.02.2011 tutanakları esas alınarak tarhiyat yapılamaz. (HUD)
E.2010/6253
K.2011/464
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Dan.3.D.
T.24.06.2010
E.2009/3629
K.2010/2287

…Şirketi yönetiminin muvazaalı bir şekilde
ele geçirileceği yolundaki ihbarla ilgili olarak
yapılan soruşturma kapsamında…mali konularda
yardımcı olmak üzere görevlendirilen vergi
denetmenlerinin de hazır bulunduğu…yapılan
aramada…defter, belge ve bilgisayar kayıtlarına
ilçe jandarma komutanlığınca el konulduğu….
ele geçirilen belgeler arasında davacı şirkete ait
muhasebe işlemlerinin takip edildiği kayıtların da
saptanması üzerine, şirketin 2002-2004 işlemleri
incelemeye alınarak ele geçirilen delillere göre
vergi incelemesi yapılmış ve düzenlenen vergi
inceleme raporuna dayanılarak dava konusu cezalı
vergi salınmıştır. …dava konusu işlemlere esas olan
bilgisayar kayıtlarının ele geçirildiği aramanın, …
Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma nedeniyle,
CMK’nın “arama ve elkoyma” usullerine göre ve
CMK m.119’a dayanılarak alınan hakim kararına
dayanılarak gerçekleştirildiği anlaşıldığından;
VUK m.142-146’da düzenlenen koşulların varlığını
aramaya ayrıca gerek bulunmadığı halde…
mahkemece verilen kararda hukuka uygunluk
bulunmadığına… oybirliğiyle karar verildi.
(Danıştay)
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Dan.4.D.
T.07.06.2010
E.2009/4029
K.2010/3462

Davacının lehine ve aleyhine olan hususların birlikte
değerlendirilmediği, dolayısıyla dava konusu
tarhiyatın, vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve
bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin
esas olacağı kuralı ile vergi incelemesinde öngörülen
amaca aykırı olduğu sonucuna ulaşıldığından,
eksik incelemeye dayalı vergi inceleme raporuna
istinaden yapılan tarhiyatın kaldırılması istemiyle
açılan davayı vergi ziyaı cezalı vergi aslı yönünden
reddeden Vergi Mahkemesi kararında hukuka
uyarlık görülmemiştir. (Danıştay)

Dan.9.D.
T.07.01.2010
E.2009/5910
K.2010/3650

Maliyetlerini yüksek göstermek gibi amaçlarla
sahte belge kullanan mükelleflerin, satışlarının da
mutlaka sahte olduğu ileri sürülemeyeceğinden;
yeterli inceleme yapılmadan, bu mükelleflerin
düzenlediği faturaları kullanan mükelleflerin sahte
belge kullandıkları ileri sürülemez. (Danıştay)

Dan.9.D.
T.03.06.2008
E.2007/3816
K.2008/2766

Vergi inceleme yetkisi bulunmayan adalet
müfettişinin yazısına istinaden KDV tarhiyatı
yapılamaz. (Kazancı)
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Dan.9.D.
T.13.03.2007
E.2005/5109
K.2007/733

Davacı şirket tarafından temyiz dilekçesinde ileri
sürülen iddialar, Vergi Mahkemesi kararının katma
değer vergisine ilişkin kısmının bozulmasını gerektirir
nitelikte görülmemiştir. Vergi ziyaı cezasına gelince,
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344.maddesinin 2.
fıkrasının vergi ziyaı cezasının hesaplanmasında gecikme
faizinin eklenmesine ilişkin kısmı Anayasa Mahkemesinin
20.10.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6.1.2005
tarih ve E:2001/3, K:2005/4 sayılı kararı ile iptal edilmiş olup,
8.4.2006 tarih ve 26133 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren 5479 sayılı Kanunla da 213 sayılı Kanunun
ilgili hükmünde söz konusu iptal kararına uygun düzenleme
yapılmıştır. Bu itibarla, Vergi Mahkemesince, vergi ziyaı
cezasının anılan karar ve yasal düzenleme kapsamında
değerlendirilerek yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kısmen kabulüne,
kısmen reddine, İstanbul 4. Vergi Mahkemesinin 27.10.2005
tarih ve E:2005/859, K:2005/1915 sayılı kararının, vergi
ziyaı cezasına ilişkin kısmının bozulmasına, katma değer
vergisine ilişkin kısmının onanmasına, onanan kısım
üzerinden 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı 3 sayılı Tarife
uyarınca hesaplanacak karar harcının temyiz isteminde
bulunandan alınmasına 13.3.2007 tarihinde oyçokluğu
ile karar verildi. Ayrışık Oy: Sırf zamanaşımını kesmek
amacıyla mücerret takdire sevk işlemi…zamanaşımı süresini
durdurmayacağından… zamanaşımı süresinin dolmasından
sonra salınan cezalı vergide ve bu cezalı vergiyi onayan Vergi
Mahkemesi kararında isabet bulunmamıştır. Öte yandan,
sadece zamanaşımını durdurmak için inceleme elemanınca
önce dosyanın takdir komisyonuna sevk edilmesinin
istenilmesi, zamanaşımı süresi dolduktan sonra inceleme
raporunun düzenlenmesi ve bu rapordaki miktarın aynısının
alınması suretiyle takdir komisyonunca matrah takdir edilmesi
halinde Vergi Usul Kanununun 113 ve 114. maddelerinin
hiçbir hükmü kalmayıp, bu maddelerin işlemesi sözkonusu
olmayacaktır. Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü
ile Vergi Mahkemesi kararının bozulması gerektiği oyu ile
karara katılmıyorum. (Danıştay)
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Dan.4.D.
T.20.10.2006
E.2006/451
K.2006/2009

368

VUK m.142’de öngörülen usule uygun olarak sulh
ceza hakimine yapılmış bir başvuru ve bu hakimin
kararı olmadan, davacının kapalı durumda olan
işyerine…Kaymakamı’nın…yazısı üzerine polis
yardımı ve çilingir marifetiyle girilerek tüm defter
ve belgelerine el konulmuş olup… Bu durumda,
davacının işyerinde yapılan arama ve defterlere
el konulması işlemlerinin Anayasa’da ve kanunda
öngörülen usule aykırı olması nedeniyle, usulüne
uygun olarak başlanılmayan vergi incelemesine
dayanılarak yapılan tarhiyata ilişkin olarak davanın
reddedilmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir.
(Kazancı)

Yükümlünün inceleme dönemine ait ve izleyen yıla
devreden zarar tutarlarının azaltılması sonucunu
Dan.VDDK
doğuran vergi inceleme raporunun gereklerinin
T.18.10.2006
yerine getirilmesi yolunda tesis edilen işlem,
E.2006/109
yükümlünün haklarını sınırlaması, daha sonraki
K.2006/290
dönemde vergilendirilmesini doğrudan etkilemesi
ve yürütülmesi zorunlu nitelik taşıması nedeniyle
idari davaya konu oluşturur. (Danıştay)
Dan.VDDK
T.23.12.2005
E.2005/201
K.2005/308

Yükümlülerin inceleme dönemine ait ve izleyen yıla
devreden zarar ve indirim tutarlarının azaltılması
yolundaki vergi inceleme raporları, yükümlülerin
haklarını sınırlamaları, daha sonraki dönemdeki
vergilendirilmelerini doğrudan etkilemeleri ve
yürütülmesi zorunlu nitelik taşımaları nedeniyle
idari davaya konu oluşturur. (Danıştay)
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Dan.7.D.
T.28.05.2001
E.2001/4883
K.2001/5847

Faturaların gerçek bir hizmet karşılığında
düzenlenip düzenlenmediklerinin belirlenmesi için,
bedellerinin ödendiğine ve düzenleyenin hesabına
geçtiğine dair, ticari teamüle uygun ve kanıtlama
yeterliliği olan, banka ve kasa mevcuduyla uyumlu
olan geçerli belgeler de araştırıldıktan sonra, bunun
sonucuna göre hüküm kurulması gerekir. (Danıştay)

İmzadan imtina etme nedeninin tutanakta yer
Dan.VDDK
almamasının yoklama tutanağının yasal olmadığı
T.27.10.2000
şeklinde değerlendirilerek uygulanan usulsüzlük
E.2000/172
cezasının kaldırılması yolundaki kararda hukuka
K.2000/353
uygunluk bulunmamaktadır. (HukukTürk)

Dan.4.D.
T.07.12.1999
E.1999/919
K.1999/4359

Uyuşmazlık konusu olayda, randıman esasına
göre yapılan hesaplamalar sonucu davacının
müstahsilden belgesiz alımlarının bulunduğu ileri
sürülüp bu durumun defter ve belgelerin ihticaca
salih olmadığının kanıtı olduğunun kabul edilmesi
suretiyle re’sen tarhiyat yapılmıştır. Ancak bu durum
başkaca açık ve inandırıcı tespit ve hukuken geçerli
delillerle ortaya konulmadan, salt randıman esasına
göre fark bulunduğunu kabul etmek, yasanın
aradığı anlamda bir re’sen tarh nedeni olarak kabul
edilemez. (Kazancı)
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Defter ve belgeler üzerinde yapılacak incelemeyle
saptanabilen bu husus, incelemenin işyerinde
Dan.VDDK
yapılmasını zorunlu kılmadığı gibi yükümlünün,
T.26.10.2001 incelemenin
işyerinde
yapılması
gerektiği
E.2001/242 hususunda vergi denetmenine yönelik herhangi bir
K.2001/388 isteminin de bulunmaması karşısında mahkemece,
işin esasına girilmeden cezalı tarhiyatın kaldırılması
yolunda verilen kararda hukuka uygunluk
bulunmamıştır. (Kazancı)
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Dan.4.D.
T.10.11.1999
E.1999/350
K.1999/3959

Vergi incelemesinin esas itibarıyla incelemeye tabi
olan işyerinde yapılacağı işyerinin müsait olmaması,
ölüm işin terk edilmesi gibi zaruri sebeplerle
incelemenin dairede yapılabileceği, bu takdirde
incelemeye tabi olanların lüzumlu defter ve
belgelerini daireye getirmesinin kendisinden yazılı
olarak isteneceği hükme bağlanmış olduğundan
bu hüküm gereğine uyulmadan doğrudan yazı
yazılarak incelenmek üzere defter ve belgelerin
istenmesi ve bu istemin yerine getirilmediğinden
bahisle re’sen vergi tarhiyatına gidilmesi yerinde
değildir. (Kazancı)

Dan.VDDK
T.26.02.1999
E.1998/48
K.1999/105

Hastalar ve ödenen muayene ücreti ile ilgili olarak,
somut tespit yapılmadan, muayene ücretlerinin
hasılat olarak gösterilmediğinden bahisle vergi tarh
edilemez. (Kazancı)

Dan.3.D.
T.16.06.1998
E.1997/2939
K.1998/2348

Dan.3.D.
T.19.06.1997
E.1996/177
K.1997/2593
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Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar tarafından
bir inceleme yapılmadan Sayıştay Denetçisinin tarh
dosyası üzerinde yaptığı inceleme sonucu yazdığı
yazının vergi tarhiyatına esas alınıp alınamayacağı
hususu araştırılıp, değerlendirilmek suretiyle
bir karar verilmesi gerekirken uyuşmazlığın
esasının incelenerek davanın reddi yolunda karar
verilmesinde isabet görülmemiştir. (Danıştay)
Vergi incelemesinde, mükellefin lehine ve alyhine
olan hususların birarada değerlendirilerek matrah
farkı bulunması gerekir. (Danıştay)
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Dan.3.D.
T.01.10.1996
E.1998/2824
K.1998/3314

Yükümlünün dönem kazancının takdirinde ilgili
dönemin 1. sınıf hayat standardı temel gösterge
tutarının ölçü alındığı belirtilmişse de davacı
şirketin uyuşmazlık konusu dönemde faaliyetinin
bulunduğu hususunun inceleme raporu veya
tutanak gibi somut belgelere dayandırılmadığı,
takdir komisyonunun Vergi Usul Kanununun 75.
maddesiyle kendisine verilen inceleme yetkisini
kullanmadığı ve hiç bir inceleme ve araştırma
yapmadan
matrah
takdirinde
bulunduğu
anlaşıldığından, dayanaksız takdir komisyonu
kararına göre salınan vergiler ve kesilen cezalarda
yasal isabet görülmemiştir. (Danıştay)

Dan.9.D.
T.12.06.1996
E.1996/1251
K.1996/2206

Takdir Komisyonları, görevleri nedeniyle inceleme
yetkisini haiz olduklarından, her şeyden önce,
takdir edilen matrahın dayandığı bilgi ve belgelerin
belirtilmesi; leh ve aleyhteki takdir unsurlarının
göz önünde tutulması, taraflarca ibraz edilecek
belgelerin incelenmesi, mükellefin ekonomik ve
sosyal durumunun da dikkate alınmak suretiyle
incelemeye ilişkin sonuçların kararda belirtilmesi
gerekmektedir. (Danıştay)
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Re’sen vergi tarhına ilişkin hükmün uygulanması,
anılan madde ile idareye verilen yetki ve görevin
eksiksiz yerine getirilerek vergi matrahının
Dan.4.D.
tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere
T.25.02.1997 dayanılarak saptanmasına olanak bulunmadığı
E.1996/630 hususunda sağlıklı tespitlerin yapılmış olması
K.1997/635 koşuluna bağlıdır. Bu tür tespitlerin mevcut
olmaması halinde tahmin ve kanaate dayalı
hesaplamalara dayanılarak verginin re’sen tarhı
yoluna gidilmesi mümkün değildir. (Danıştay)
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İnceleme raporu eklenmeksizin yapılan birinci
tebligat işlemi üzerine, yükümlünün vergi
Dan.VDDK
dairesine yaptığı başvuru sonucu, yükümlüye bu
T.14.11.1986 eksikliğin giderilerek inceleme raporu ile birlikte
E.1986/18
ihbarnamelerin yeniden gönderildiği dosya
K.1986/20
içeriğinden anlaşıldığına ve bu ihbarname birinci
ihbarnameyi hükümsüz kılacağına göre ikinci
ihbarname tebliğ tarihinin dava açılmasında esas
alınması zorunludur. (Danıştay)
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Dan.3.D.
T.13.06.1984
E.1983/4628
K.1984/2114

Tahsildar tarafından tutulan yoklama tutanağına
dayanılarak mükellefiyet tesis edilemeyeceği hk.
(HukukTürk)
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