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YÖNETMELİK

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığından:

VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�k, Verg� Denet�m Kurulu Başkanlığının görev, yetk� ve sorumluluklarını, Da�re

Başkanlıklarının görev alanlarını, Verg� Müfett�şler�n�n görev, yetk� ve sorumluluklarını, mesleğe alınmalarını,
yet�şt�r�lmeler�n�, yeterl�kler�n�, yükselmeler�n� ve Da�re Başkanlıklarında görevlend�r�lmeler�ne �l�şk�n usul ve esasları
düzenler.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, 27/6/1989 tar�hl� ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n ek 32 nc�

maddes� ve 10/7/2018 tar�hl� ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 228 �nc� maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Bakan: Haz�ne ve Mal�ye Bakanını,
b) Bakanlık: Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığını,
c) Başkan: Verg� Denet�m Kurulu Başkanını,
ç) Başkan Yardımcısı: Verg� Denet�m Kurulu Başkan Yardımcısını,
d) Başkanlık: Verg� Denet�m Kurulu Başkanlığını,
e) Da�re Başkanı: Bakan onayı �le görevlend�r�len Da�re Başkanını,
f) Da�re Başkanlığı: Uygun görülen yerlerde Bakan onayı �le kurulan Başkanlığa bağlı Da�re Başkanlıklarını,
g) Kurul: Verg� Denet�m Kurulunu,
ğ) Sınav Kurulu: Bakan onayı �le Başkan veya Başkan Yardımcılarından b�r�n�n başkanlığında, Verg�

Başmüfett�şler� �le Verg� Müfett�ş Yardımcılığında geçen süreler dah�l meslekte en az sek�z yıl h�zmet� bulunan ve
Verg� Müfett�ş� olarak atananlar arasından seç�lecek en az beş asıl ve �k� yedek üyeden oluşan g�r�ş ve yeterl�k
sınavlarını yapan kurulu,

h) Verg� Müfett�ş�: Verg� Başmüfett�ş�, Verg� Müfett�ş� ve Verg� Müfett�ş Yardımcılarını,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Görev ve Yetk�ler

Kuruluş
MADDE 4 – (1) Başkanlık; Başkan, Başkan Yardımcıları, Da�re Başkanları ve Verg� Müfett�şler�nden oluşur.
Kurulun görev ve yetk�ler�
MADDE 5 – (1) Kurulun görev ve yetk�ler� şunlardır:
a) 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanunu ve d�ğer gel�r kanunları kapsamında verg� �ncelemeler�

yapmak.
b) Her türlü b�lg�, ver� ve �stat�st�ğ� toplamak suret�yle oluşturulacak R�sk Anal�z S�stem� üzer�nden

mükellefler�n faal�yetler�n� gruplar ve sektörler �t�barıyla anal�z etmek, mukayeseler yapmak ve bu suretle r�sk
alanlarını tesp�t etmek.

c) Verg� yükümlülükler�ne �l�şk�n �hbar ve ş�kâyetler� değerlend�rmek.
ç) Verg� �ncelemeler�nde Gel�r İdares� Başkanlığı �le gerekl� eşgüdümü ve �şb�rl�ğ�n� sağlamak.
d) İnceleme ve denet�m sonuçlarını �zlemek, değerlend�rmek ve �stat�st�kler oluşturmak.
e) Verg� �nceleme ve denet�mler� �le raporlamaya �l�şk�n standart, �lke, yöntem ve tekn�kler� gel�şt�rmek,

�nceleme ve denet�m rehberler� hazırlamak, verg� �ncelemes� yapmaya yetk�l� olanların uyacakları et�k kuralları
bel�rlemek.

f) Performans Değerlend�rme S�stem� oluşturmak ve Verg� Müfett�şler�n�n performansını bu s�steme göre
değerlend�rmek.

g) Verg� kaçırma ve verg�den kaçınma alanındak� gel�şmeler �le bunların ortaya çıkarılması ve önlenmes�ne
yönel�k yöntemler konusunda araştırmalar yapmak.

ğ) Verg� mevzuatı �le �lg�l� görüş ve öner�lerde bulunmak.



h) Bakan tarafından ver�len teft�ş, �nceleme, denet�m ve �dar� soruşturmaları yapmak.
ı) Bakan tarafından ver�len d�ğer görevler� yapmak.
Başkanın görev, yetk� ve sorumlulukları
MADDE 6 – (1) Başkanın görev, yetk� ve sorumlulukları şunlardır:
a) Başkanlığı yönetmek, çalışmaları düzenlemek ve denetlemek.
b) Genel Çalışma Planını hazırlayarak en geç �lg�l� olduğu takv�m yılının N�san ayı başında yürürlüğe g�recek

şek�lde Bakanın onayına sunmak, onaylanmış planın uygulanmasını ve lüzumu hal�nde değ�şt�r�lmes�n� sağlamak.
c) Teft�ş ve soruşturmalara �l�şk�n onayları Bakana sunmak.
ç) Verg� Müfett�şler�n�n görevlend�r�lecekler� Da�re Başkanlıklarını bel�rlemek.
d) Verg� Müfett�şler�n� görevlend�rmek, ver�len görevler�n uygulanışını �zlemek ve çalışmalarını denetlemek.
e) Bakan tarafından ver�lecek görevler �le mevzuatta öngörülen d�ğer görevler� yapmak.
Başkan Yardımcılığı
MADDE 7 – (1) Görevler�n yürütülmes�nde Başkana yardımcı olmak üzere, en fazla altı Başkan Yardımcısı

atanab�l�r.
(2) Başkan Yardımcıları, Başkanın görevlend�rmes� doğrultusunda �ş ve �şlemler�n yürütülmes�n� sağlarlar.
Da�re Başkanlığı
MADDE 8 – (1) Kurula ver�len görevler�n yer�ne get�r�lmes�nde, sektörel ve fonks�yonel uzmanlaşma ve

�şbölümünün sağlanması �le �şgücünün ver�ml� kullanılması amacıyla uygun görülen yerlerde Bakan onayı �le
doğrudan Başkanlığa bağlı olmak üzere aşağıdak� Da�re Başkanlıkları kurulab�l�r veya kaldırılab�l�r:

a) Denet�m Da�re Başkanlığı.
b) Verg� Kaçakçılığı Denet�m Da�re Başkanlığı.
c) Verg� İadeler� Denet�m Da�re Başkanlığı.
ç) Sektörel Denet�m Da�re Başkanlığı.
(2) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len Da�re Başkanlıkları, uygun görülen yerlerde �ht�yaca göre b�rden fazla sayıda

kurulab�l�r
Da�re Başkanı
MADDE 9 – (1) Da�re Başkanları, Da�re Başkanlığı bulunan yerlerde veya Başkanlıkta Bakan onayı �le

görevlend�r�l�r.
(2) Da�re Başkanlığı bulunan yerlerdek� Da�re Başkanları;
a) Da�re Başkanlığını, Genel Çalışma Planı ve Başkanlığın em�r ve tal�matları çerçeves�nde yönet�r.
b) Verg� Müfett�şler�n�n çalışmalarını Başkanlığın em�r ve tal�matları çerçeves�nde 39 uncu maddede yazılı

kurallara uyulmasını da sağlamak üzere, sevk ve �dare eder, denetler.
c) Da�re Başkanlığının çalışmaları ve sonuçları hakkında Başkanlığa b�lg� ver�r.
ç) Da�re Başkanlığının çalışmalarını, Verg� Da�res� Başkanlıkları �le eşgüdüm ve �şb�rl�ğ� hal�nde yürütür.
d) Verg� Müfett�ş Yardımcılarının da�reler�nde görevl� bulundukları süre boyunca meslek ve h�zmet

gerekler�ne en uygun şek�lde yet�şt�r�lmes�nden sorumludur.
e) Başkanlıkça ver�len d�ğer �şler� yapar.
(3) Başkanlıkta görevlend�r�len Da�re Başkanları, Başkanlık tarafından ver�len �ş ve �şlemler� sevk ve �dare

eder.
(4) Başkanlıkça, Da�re Başkanlıklarında Da�re Başkanına yardımcı olmak üzere b�r veya daha fazla Verg�

Müfett�ş� görevlend�r�leb�l�r.
İKİNCİ KISIM

Verg� Müfett�ş Yardımcılığına G�r�ş ve Çalışma Esasları
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Verg� Müfett�ş Yardımcılığına G�r�ş

Verg� Müfett�ş Yardımcılığına g�r�ş
MADDE 10 – (1) Verg� Müfett�şl�ğ� mesleğ�ne özel yarışma sınavıyla Verg� Müfett�ş Yardımcısı olarak g�r�l�r.
Verg� Müfett�ş Yardımcılığı g�r�ş sınavı
MADDE 11 – (1) Verg� Müfett�ş Yardımcılığına atanmak �ç�n, Verg� Müfett�ş Yardımcılığı g�r�ş sınavını

kazanmak şarttır.
(2) G�r�ş sınavlarının açılış tar�hler�, sınava davet ve �lan �le �lg�l� hususlar Bakanlıkça bel�rlen�r.
(3) G�r�ş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere �k� aşamalı b�r sınavdır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü

sınava alınmazlar.
(4) Verg� Müfett�ş Yardımcılığı G�r�ş Sınavı Başkanlıkça bel�rlenen yerlerde yapılır.
G�r�ş sınavı şartları
MADDE 12 – (1) Verg� Müfett�ş Yardımcılığı g�r�ş sınavına katılab�lmek �ç�n aşağıdak� şartlar aranır:
a) 14/7/1965 tar�hl� ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 �nc� maddes�nde yazılı n�tel�kler� ha�z

olmak.



b) Yazılı sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının b�r�nc� günü �t�barıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
c) Aşağıda yer ver�len eğ�t�m şartlarını taşımak;
1) En az dört yıllık l�sans eğ�t�m� veren hukuk, s�yasal b�lg�ler, �kt�sat, �şletme, �kt�sad� ve �dar� b�l�mler

fakülteler� �le bunlara denkl�ğ� yetk�l� makamlarca kabul ed�len dört yıllık fakültelerden b�r�n� b�t�rm�ş olmak veya,
2) En az dört yıllık l�sans eğ�t�m� veren mühend�sl�k fakülteler�n�n l�sans bölümler� �le Eğ�t�m, Fen ve Edeb�yat

Fakülteler�n�n Matemat�k, İstat�st�k, F�z�k, K�mya, B�yoloj�, Fen B�l�mler� �le Fen ve Teknoloj� bölümler�nden ya da
bunlara denkl�ğ� yetk�l� makamlarca kabul ed�len dört yıllık fakültelerden b�r�n� b�t�rm�ş olmak.

ç) Daha önce Verg� Müfett�ş Yardımcılığı sınavına katılmamış veya en fazla �k� kez katılmış olmak.
d) Başvuruyu, Bakanlıkça bel�rlenen esaslar çerçeves�nde Başkanlıkça yayımlanan g�r�ş sınavı duyurusunda

bel�rt�len şartlara uygun olarak süres� �çer�s�nde yapmış olmak.
e) 18/3/2002 tar�hl� ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan Kamu Görevler�ne İlk

Defa Atanacaklar İç�n Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmel�k gereğ� yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı
(KPSS)’nda, sınav duyurusunda bel�rt�lecek �lg�l� puan türünden veya türler�nden Başkanlıkça bel�rlenecek asgar�
puan şartını sağlamak.

f) Verg� Müfett�şl�ğ� mesleğ�n�n gerekt�rd�ğ� n�tel�kler� ha�z bulunmak.
g) 33 üncü madde gereğ�nce Verg� Müfett�şl�ğ� kadrosuyla �l�ş�ğ� kes�lenler bu fıkrada sayılan şartları taşısalar

dah� g�r�ş sınavına katılamazlar.
(2) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len şartları taşımadıkları daha sonradan anlaşılan adayların g�r�ş sınavını kazanmaları

hal�nde atamaları yapılmaz, bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması hal�nde �se atama �şlem� �ptal ed�l�r. Bunlar
h�çb�r hak talep edemezler ve gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tesp�t ed�lenler hakkında 26/9/2004 tar�hl� ve 5237
sayılı Türk Ceza Kanununun �lg�l� hükümler� uygulanmak üzere Cumhur�yet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulur.

G�r�ş sınavı duyurusu ve başvuru
MADDE 13 – (1) KPSS’ye göre Bakanlıkça bel�rlenen asgar� puan, alınacak personelde aranacak şartlar �le

g�r�ş sınavının tar�h�, yapılacağı yer, �çer�ğ�, değerlend�rme yöntem�, başvuru merc� ve son başvuru tar�h� �le gerekl�
görülen d�ğer hususlar, 15/7/2018 tar�hl� ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Resmî Gazete
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 5 �nc� maddes�nde yer alan düzenleme çerçeves�nde �lan ver�lmek
suret�yle adaylara duyurulur. İlan, �lk başvuru tar�h�nden en az on beş gün önce yapılır.

(2) Başkanlıkça, g�r�ş sınavı duyurusunda, mezun olunan fakültelere, bölümlere ve KPSS (A) puan türler�ne
�l�şk�n bel�rleme yapılmışsa, sadece bel�rlenen fakülteler ve bölümlerden mezun olan ve �stenen puan türünden yeterl�
puanı alan adaylar başvuru yapab�l�rler.

(3) Sınava g�rmek �steyenler Başkanlığa, şekl� Bakanlıkça bel�rlenen esaslar çerçeves�nde hazırlanan Sınav
Başvuru Formu �le müracaat ederler. Elektron�k ortamdak� veya postadak� gec�kmelerden dolayı zamanında
ulaşmayan başvurular �şleme konulmaz.

(4) Yazılı sınavın 14 üncü madden�n üçüncü fıkrası gereğ�nce yapılması hal�nde sınavın başvurusuna �l�şk�n
hususlar protokolde yer alır.

Yazılı sınavların uygulanması
MADDE 14 – (1) Başkanlık, g�r�ş sınavının yazılı bölümünün tamamının veya b�r kısmının başka kurum veya

kuruluşlar tarafından yapılmasına karar vereb�l�r.
(2) Başkanlık, g�r�ş sınavı duyurusunda bel�rtmek şartıyla g�r�ş sınavının yazılı bölümünü, 12 nc� madden�n

b�r�nc� fıkrasının (c) bend�nde bel�rt�len farklı fakülteler ve bölümler �ç�n ayrı ayrı veya b�rl�kte yapab�leceğ� g�b�
�mzalanacak b�r protokolle başka kurum veya kuruluşlara da yaptırab�l�r.

(3) Yazılı sınavın �mzalanacak b�r protokolle başka kurum veya kuruluşlara yaptırılması hal�nde sınavın usulü,
sınav konuları, sınav tar�h� ve yer� �le sınava �l�şk�n d�ğer hususlar protokolde yer alır.

(4) Verg� Müfett�ş Yardımcılığı g�r�ş sınav soruları aşağıda bel�rt�len konu gruplarından hazırlanır. Başkanlık,
yabancı d�l konusunu sınav konularından har�ç tutab�l�r.

a) 12 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend�n�n (1) numaralı alt bend�nde bel�rt�len fakültelerden mezun
olanlar aşağıdak� konulardan sorumlu tutulur:

1) Mal�ye: Mal�ye Teor�s� ve Mal�ye Pol�t�kası, Verg� Teor�s� ve Türk Verg� S�stem�, Kamu Mal�yes�.
2) İkt�sat: M�kro ve Makro İkt�sat, İkt�sad� Düşünceler Tar�h�, Para Teor�s� ve Pol�t�kası, Türk�ye Ekonom�s�,

Uluslararası İkt�sat ve İkt�sad� Kuruluşlar.
3) Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdar� Yargı, Ceza Hukuku ve Ceza

Muhakemeler� Usulünün Genel Esasları, Meden� Hukuk (A�le Hukuku ve M�ras Hukuku har�ç), Borçlar Hukuku,
T�caret Hukuku (Den�z T�caret� ve S�gorta Hukuku har�ç).

4) Muhasebe: Genel Muhasebe, Ş�rketler Muhasebes�, Mal�yet Muhasebes�, Mal� Tablolar Anal�z�.
5) Yabancı d�l: İng�l�zce, Fransızca veya Almanca d�ller�nden b�r�s�.
b) 12 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend�n�n (2) numaralı alt bend�nde bel�rt�len fakültelerden mezun

olanlar aşağıdak� konulardan sorumlu tutulur:
1) Fakülteler�n �lg�l� bölümler�n�n müfredatı d�kkate alınarak bel�rlenen alan b�lg�s�,



2) Yabancı d�l: İng�l�zce, Fransızca veya Almanca d�ller�nden b�r�s�.
Yazılı sınavın değerlend�r�lmes�
MADDE 15 – (1) Sınav, 100 tam puan üzer�nden değerlend�r�l�r ve en yüksek puandan başlamak üzere

sıralanarak Sınav Kurulunca �mzalanan b�r tutanağa bağlanır.
(2) Yazılı sınavdan başarılı sayılmak �ç�n konu gruplarının her b�r�nden alınan notun 50’den, bu notların

ortalamasının da 65’ten aşağı olmaması gerek�r.
(3) Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama

yapılacak kadro sayısının �k� katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradak� adayla eş�t puan alan adaylar da sözlü
sınava çağrılır. Yazılı sınavdan en az 65 puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan d�ğer adaylar �ç�n müktesep hak
teşk�l etmez.

Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması
MADDE 16 – (1) Sözlü sınava g�rmeye hak kazanan adaylara, sözlü sınavın yer�ne ve tar�h�ne �l�şk�n l�steler,

uygun yerlere asılmak ve Bakanlık veya Başkanlık �nternet s�tes�nde yayımlanmak suret�yle duyurulur.
Sözlü sınavın yapılması ve değerlend�r�lmes�
MADDE 17 – (1) Sözlü sınav, yazılı sınav sonucunun duyurulmasından en az 15 gün sonra yapılır.
(2) Sözlü sınavlar, adayın;
a) B�r konuyu kavrayıp özetleme, �fade yeteneğ� ve muhakeme gücünün (%20),
b) L�yakat�, tems�l kab�l�yet�, b�lg� düzey�, davranış ve tepk�ler�n�n mesleğe veya göreve uygunluğunun (%20),
c) Özgüven�, �kna kab�l�yet� ve �nandırıcılığının (%20),
ç) Genel yetenek ve genel kültürünün (%20),
d) B�l�msel ve teknoloj�k gel�şmelere açıklığının (%20),
değerlend�r�lmes� suret�yle yapılır.
(3) Adayların �k�nc� fıkrada yazılı özell�kler�n�n her b�r�, Sınav Kurulu Başkan ve üyeler�nce (sözlü sınavın

b�rden fazla kom�syon tarafından yapılması hal�nde �se en az beş sınav kurulu üyes�nce) 100 tam puan üzer�nden
değerlend�r�l�r. Yapılan değerlend�rmeye göre ver�len puanlar tutanağa geç�r�l�r. Bu puanların ar�tmet�k ortalaması
sözlü sınav puanını teşk�l eder.

(4) Sözlü sınavda başarılı sayılmak �ç�n sözlü sınav puanının 65’ten aşağı olmaması gerek�r.
(5) Sınav Kurulu sözlü sınav sonuçlarını b�r tutanakla tesp�t eder.
(6) Sözlü sınav �le �lg�l� olarak, bu maddede yer alan hususlar dışında herhang� b�r kayıt s�stem� kullanılmaz.
G�r�ş sınavı puanının ve başarı sıralamasının tesp�t ed�lmes�
MADDE 18 – (1) G�r�ş sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı �le yazılı sınav

puanının ar�tmet�k ortalaması alınarak hesaplanır.
(2) G�r�ş sınavı sonuçları, Sınav Kurulunca, puanı en yüksek adaydan başlamak suret�yle başarı dereces�ne

göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday tesp�t ed�lerek b�r l�ste hal�nde tutanağa bağlanır.
(3) Adayların başarı dereces� tesp�t ed�l�rken, g�r�ş sınavı puanının eş�t olması hal�nde, yazılı sınav puanı

yüksek olan adaya; yazılı sınav puanının da eş�t olması hal�nde, KPSS (A) puanı yüksek olan adaya öncel�k tanınır.
(4) G�r�ş sınavından 65 ve üzer�nde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar

�ç�n müktesep hak teşk�l etmez.
G�r�ş sınavı sonucunun duyurulması
MADDE 19 – (1) G�r�ş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları �le aday numaralarının yer aldığı

l�steler, uygun yerlere asılmak ve Bakanlık veya Başkanlık �nternet s�tes�nde yayımlanmak suret�yle duyurulur. Ayrıca
sınavda başarılı olan adaylara sonuç, yazı �le de b�ld�r�l�r.

İKİNCİ BÖLÜM
Verg� Müfett�ş Yardımcılarının Görevlend�r�leceğ� Da�re Başkanlıklarının

Bel�rlenmes�ne İl�şk�n Esaslar
Verg� Müfett�ş Yardımcılarının atanması ve görevlend�r�lmes�
MADDE 20 – (1) G�r�ş sınavında başarılı olan adaylar Bakan onayı �le Verg� Müfett�ş Yardımcılığına

atanırlar.
(2) Verg� Müfett�ş Yardımcılığına atananlar, Başkanlık emr�nde temel eğ�t�me tab� tutulur.
Verg� Müfett�ş Yardımcılarının temel eğ�t�m konuları
MADDE 21 – (1) Verg� Müfett�ş Yardımcılığına atananlar en az üç ay olmak üzere temel eğ�t�me tab� tutulur.

Bu eğ�t�m, temel verg� mevzuatı, rev�zyon, verg� �nceleme tekn�kler�, �ht�sas muhasebeler�, mal� tablolar anal�z�,
�stat�st�k, kamu harcamaları mevzuatı �le Başkanlıkça bel�rlenen d�ğer konulardan oluşur.

Temel eğ�t�m sem�ner notunun tesp�t� ve sonucunun değerlend�r�lmes�
MADDE 22 – (1) Temel eğ�t�mde her b�r konu veya konu grubu �t�barıyla ayrı ayrı sınav yapılırken, temel

eğ�t�m sonunda da tüm konuları kapsayan genel b�r sınav yapılır. Her b�r konu veya konu grubu �t�barıyla yapılacak
sınavlardan 100 tam puan üzer�nden alınan puanların ar�tmet�k ortalamasının %40’ı �le temel eğ�t�m sonunda genel
sınavda 100 tam puan üzer�nden alınan notun %60’ının toplamı temel eğ�t�m sem�ner notunu oluşturur.

Verg� Müfett�ş Yardımcılarının görevlend�r�lecekler� yerler



MADDE 23 – (1) 21 �nc� maddede bel�rt�len konulardan temel eğ�t�mler�n� tamamlayan Verg� Müfett�ş
Yardımcıları, temel eğ�t�m sem�ner notu başarı sırasına göre ve terc�hler� de d�kkate alınarak Başkanlık tarafından
Da�re Başkanlıklarından b�r�nde �ht�yaçlar gözet�lerek görevlend�r�l�r.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Verg� Müfett�şler�n�n Yet�şt�r�lmeler�, Yeterl�kler� ve Meslekte Yükselmeler�

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Verg� Müfett�şler�n�n Yet�şt�r�lmeler�
Yardımcılık dönem� ve yer�
MADDE 24 – (1) Verg� Müfett�ş Yardımcıları üç yıllık b�r yardımcılık dönem�ne tab�d�rler ve yardımcılık

dönem�n� turneler, eğ�t�m ve benzer� faal�yetler dışında esas olarak Başkanlıkça uygun görülen Da�re Başkanlıklarında
geç�r�rler. Temel eğ�t�mde geçen süreler üç yıllık süren�n hesabında d�kkate alınır.

(2) Verg� Müfett�ş Yardımcılarının görevlend�r�lmes�ne �l�şk�n usul ve esaslar Başkanlıkça bel�rlen�r.
Yet�şt�rmede amaç
MADDE 25 – (1) Verg� Müfett�ş Yardımcılarının yet�şt�r�lmes�nde aşağıdak� amaçlar güdülür:
a) Görev ve yetk� alanlarına g�ren konularda, yeterl� b�lg�, �ht�sas ve deney�me sah�p olmalarını sağlamak.
b) Mesleğ�n gerekt�rd�ğ� b�lg� �şlem teknoloj�ler�n� öğrenmeler�n� sağlamak.
c) Görev ve yetk� alanlarına g�ren konularda b�l�msel araştırma yapma becer�ler�n� kazandırmak.
ç) Yabancı d�l b�lg�ler�n� gel�şt�rmeler�n� teşv�k etmek.
d) Anal�t�k düşünme, takım çalışması ve �let�ş�m becer�ler�n� gel�şt�rmek.
e) Mesleğ�n gerekt�rd�ğ� d�ğer n�tel�klere sah�p olmalarını sağlamak.
Yet�şt�rme şekl�
MADDE 26 – (1) Verg� Müfett�ş Yardımcılarının yet�şt�r�lmes� aşağıdak� esaslara göre yapılır:
a) 21 �nc� maddede bel�rt�len eğ�t�mlerden sonra Başkanlıkça bel�rlenen konularda ayrıca eğ�t�me tab�

tutulurlar.
b) Verg� Müfett�şler�n�n refakat�nde çalışırlar ve onların göstereceğ� �şler� yaparlar.
c) Yardımcılık dönemler�nde, meslek konuları üzer�nde düzenlenecek kurs ve sem�nerlere devam ederler.
(2) Verg� Müfett�ş Yardımcılarının b�r�nc� fıkradak� esaslar da�res�nde yet�şt�r�lmes� �ç�n gerekl� tedb�rler

Başkanlıkça alınır.
(3) Verg� Müfett�ş Yardımcılarının refakat çalışmalarına �l�şk�n usul ve esaslar Başkanlıkça bel�rlen�r.
Verg� Müfett�ş Yardımcılarına yetk� ver�lmes�
MADDE 27 – (1) Verg� Müfett�ş Yardımcıları, mesleğe g�r�şler�nden �t�baren f��len on sek�z ay çalıştıktan

sonra, Başkanlıkça tesp�t ed�len b�r tar�hte yetk� sınavına tab� tutulurlar. On sek�z aylık süren�n hesabında eğ�t�mde
geçen süreler de d�kkate alınır. Aylıksız �z�n, analık �zn� ve resm� sağlık kurulu raporuna göre ver�len sıhh� �z�nler
f��len çalışılan süren�n hesabında d�kkate alınmaz.

(2) Yetk� sınavı, Verg� Müfett�ş Yardımcılarının görev ve yetk� alanlarına g�ren yürürlüktek� mevzuat ve bunun
uygulamasına �l�şk�n mesleğ�n gerekt�rd�ğ� n�tel�kler�n kazanılıp kazanılmadığını, performans değerlend�rmes�
kapsamında ölçen b�r sınavdır. Bu sınavdan başarılı olanlara re’sen �nceleme, teft�ş ve soruşturma yetk�s� ver�l�r.

(3) Yetk� sınavı, Başkanlıkça bel�rlenen esaslar çerçeves�nde ve yazılı olarak yapılır. Yetk� sınavında başarılı
olmak �ç�n, sınav oturumlarının her b�r�nden 100 tam puan üzer�nden en az 50 puan alınması ve bütün sınav
oturumlarından alınacak puanların ortalamasının 65’ten aşağı olmaması şarttır.

(4) Yetk� sınavında başarılı olamayanlar, en az üç ay süres�nce b�r Verg� Müfett�ş�n�n refakat�nde çalıştıktan
sonra, Başkanlıkça bel�rlenen b�r tar�hte yen�den yetk� sınavına g�rerler. Sonrak� sınavlarda da başarılı olamayan veya
özürsüz olarak sınava g�rmeyen Verg� Müfett�ş Yardımcıları, Verg� Müfett�şler�n�n refakat�nde çalışmalarına devam
ederler.

İKİNCİ BÖLÜM
Yeterl�k Sınavı, Atama ve Yükselme

Verg� Müfett�ş Yardımcılarının yeterl�k sınavı
MADDE 28 – (1) Verg� Müfett�ş Yardımcıları, f��len üç yıl çalışmak ve yardımcılık dönem�nde performans

değerlend�rmes�ne göre başarılı olmak şartıyla yapılacak yeterl�k sınavına g�rmeye hak kazanırlar. Aylıksız �z�n, analık
�zn� ve resm� sağlık kurulu raporuna göre ver�len sıhh� �z�nler f��len çalışılan süren�n hesabında d�kkate alınmaz.

(2) Yeterl�k sınavı �le Verg� Müfett�ş Yardımcılarının görev ve yetk� alanlarına g�ren yürürlüktek� mevzuat ve
bu mevzuatın uygulamasını; �nceleme, teft�ş ve soruşturma yöntemler� hakkındak� b�lg�ler�n�; mesleğ�n gerekt�rd�ğ�
d�ğer b�lg� ve n�tel�kler� kazanıp kazanmadıkları ölçülür.

(3) Başkanlıkça bel�rlenen esaslar çerçeves�nde yapılan yeterl�k sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere �k�
bölümden oluşur.

(4) Yardımcılık dönem� performans değerlend�rmes�nde başarısız olanlar, başarılı oluncaya kadar sınava
çağrılmazlar.

Verg� Müfett�ş Yardımcılarının yeterl�k sınav konuları



MADDE 29 – (1) Verg� Müfett�ş Yardımcılarının yeterl�k sınav soruları aşağıdak� konu gruplarından
hazırlanır:

a) Muhasebe ve F�nans:
1) Genel Muhasebe, Ş�rketler Muhasebes�, Bankacılık Muhasebes�, Mal�yet Muhasebes� ve Yönet�m

Muhasebes�.
2) Mal� Tablolar Anal�z�.
3) Tekdüzen Hesap Planı ve �şley�ş�, Türk�ye Muhasebe Standartları (TMS) �le Türk�ye F�nansal Raporlama

Standartları (TFRS) ve bu standartların uygulaması.
4) İler� düzey f�nansal muhasebe ve f�nansal yönet�m.
5) 3568 sayılı Serbest Muhasebec� Mal� Müşav�rl�k ve Yem�nl� Mal� Müşav�rl�k Kanunu ve meslek hukuku,

denet�m, raporlama.
b) Verg� İnceleme Usul ve Esasları:
1) 213 sayılı Verg� Usul Kanunu ve d�ğer gel�r kanunları kapsamında yapılan verg� �ncelemeler�.
2) Rev�zyon.
c) Verg� Hukuku ve Özel Hukuk:
1) Verg� Tekn�ğ�.
2) Gel�r üzer�nden alınan verg�ler.
3) Harcama ve servet üzer�nden alınan verg�ler.
4) Her türlü verg�, res�m ve harçlara a�t kanunlar, usul kanunları ve verg�lend�rmeye �l�şk�n d�ğer mevzuat ve

uygulamaları.
5) 2577 sayılı İdar� Yargılama Usulü Kanunu, 2575 sayılı Danıştay Kanunu, 2576 sayılı Bölge İdare

Mahkemeler�, İdare Mahkemeler� ve Verg� Mahkemeler�n�n Kuruluşu ve Görevler� Hakkında Kanun ve uygulamaları.
6) Uluslararası Verg� Anlaşmaları.
7) T�caret Hukuku.
ç) Kamb�yo, F�nansal İşlemler ve Suç Gel�rler�yle Mücadele Mevzuatı:
1) Dış T�caret ve Kamb�yo Hukuku.
2) 1567 sayılı Türk Parasının Kıymet�n� Koruma Hakkında Kanun ve �lg�l� mevzuat.
3) Yabancı sermayey� teşv�k mevzuatı.
4) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu.
5) 1211 sayılı Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası Kanunu.
6) 6362 sayılı Sermaye P�yasası Kanunu ve �lg�l� mevzuat.
7) 6361 sayılı F�nansal K�ralama, Faktor�ng ve F�nansman Ş�rketler� Kanunu.
8) 5549 sayılı Suç Gel�rler�n�n Aklanmasının Önlenmes� Hakkında Kanun ve �lg�l� mevzuat.
d) Kamu Harcama Mevzuatı:
1) 5018 sayılı Kamu Mal� Yönet�m� ve Kontrol Kanunu.
2) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeler� Kanunu.
3) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu.
4) 6245 sayılı Harcırah Kanunu.
5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve �lg�l� mevzuat (mal� hükümler).
e) Teft�ş ve Soruşturma Usul ve Esasları:
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.
2) 3628 sayılı Mal B�ld�r�m�nde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu.
3) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Genel Hükümler� �le kamu görevl�ler�ne özgü suçlara �l�şk�n hükümler�

ve �lg�l� d�ğer mevzuat.
4) 4483 sayılı Memurlar ve D�ğer Kamu Görevl�ler�n�n Yargılanması Hakkında Kanun.
5) Bakanlık ve bağlı, �lg�l� ve �l�şk�l� kuruluşların teşk�latlarına da�r mevzuat �le �lg�l� d�ğer mevzuat.
6) 5176 sayılı Kamu Görevl�ler� Et�k Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k Yapılması Hakkında

Kanun ve �lg�l� mevzuat.
7) Teft�ş usuller�.
Yeterl�k sınavı notlarının değerlend�r�lmes�
MADDE 30 – (1) Yeterl�k sınavı önce yazılı, sonra da sözlü olarak yapılır. Yazılı sınavı kazanamayanlar sözlü

sınava g�remezler.
(2) Yazılı ve sözlü sınav ayrı ayrı olmak üzere 100 tam puan üzer�nden değerlend�r�l�r.
(3) Yazılı sınavdan başarılı sayılmak �ç�n konu gruplarının her b�r�nden alınan notların 50’den, notlar

ortalamasının da 65’ten aşağı olmaması gerek�r.
(4) Sözlü sınavda Sınav Kurulu başkan ve üyeler�n�n her b�r� tarafından ayrı ayrı ver�len puanların ar�tmet�k

ortalaması sözlü sınav notunu oluşturur.
(5) Sözlü sınav, Verg� Müfett�ş Yardımcısının;
a) Yeterl�k yazılı sınav konularına �l�şk�n sorulacak sorulara verd�ğ� cevapların (%50),



b) B�r konuyu kavrayıp özetleme, �fade yeteneğ� ve muhakeme gücünün (%10),
c) L�yakat�, tems�l kab�l�yet�, b�lg� düzey�, davranış ve tepk�ler�n�n mesleğe veya göreve uygunluğunun (%10),
ç) Özgüven�, �kna kab�l�yet� ve �nandırıcılığının (%10),
d) Genel yetenek ve genel kültürünün (%10),
e) B�l�msel ve teknoloj�k gel�şmelere açıklığının (%10),
değerlend�r�lmes� suret�yle yapılır.
(6) Sözlü sınavda başarılı sayılmak �ç�n sözlü sınav notunun 65’ten aşağı olmaması gerek�r.
(7) Yazılı ve sözlü sınav notlarının ar�tmet�k ortalaması yeterl�k sınav notunu teşk�l eder.
(8) Yeterl�k sınavında başarılı sayılmak �ç�n yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak şarttır.
(9) Sınav sonuçları Sınav Kurulu tarafından başarı sırasına göre tutanakla tesp�t ed�l�r ve l�ste hal�nde

Başkanlıkça uygun yerlere asılarak duyurulur. Sonuçlar adaylara ayrıca yazılı olarak da b�ld�r�l�r.
(10) Sözlü sınav �le �lg�l� olarak, bu maddede yer alan hususlar dışında herhang� b�r kayıt s�stem� kullanılmaz.
İk�nc� sınav hakkı
MADDE 31 – (1) Başkanlık tarafından yapılan yeterl�k sınavında başarılı olamayan veya özürsüz olarak bu

sınava g�rmeyen Verg� Müfett�ş Yardımcılarına Başkanlıkça bel�rlenecek b�r tar�hte �k�nc� kez sınav hakkı ver�l�r.
(2) G�rd�kler� �lk yeterl�k sınavında;
a) Başarılı sayılmak �ç�n gerekl� 65 not ortalamasına sah�p oldukları halde 29 uncu maddede yer alan konu

gruplarından 50’den aşağı not alanlar, başarısız oldukları konu gruplarından,
b) Başarılı sayılmak �ç�n gerekl� 65 not ortalamasına sah�p olmayanlar, 50’den aşağı not aldıkları konu grupları

�le ortalama yükseltmek �ç�n seçecekler� konu gruplarından,
sınava g�rerler.
(3) İk�nc� sınav hakkını kullanan Verg� Müfett�ş Yardımcılarının yazılı sınav not ortalaması, her b�r konu grubu

�t�barıyla aldığı en yüksek notlara göre hesaplanır.
(4) İk�nc� fıkranın (b) bend� kapsamında sınava g�ren Verg� Müfett�ş Yardımcılarından yeterl�k sınavının

yapılacağı tar�hten en az 15 gün önce sınava g�recekler� konu gruplarına �l�şk�n yazılı olarak terc�hler� alınır. Herhang�
b�r terc�hte bulunmayanların konu gruplarının tamamından sınava g�recekler� kabul ed�l�r.

(5) 30 uncu madden�n sek�z�nc� fıkrasına göre yeterl�k sınavında başarılı olamayanlardan aynı madden�n
üçüncü fıkrasına göre yazılı sınavdan başarılı sayılanlar bu yazılı sınav notu geçerl� olmak üzere, �k�nc� sınavda sadece
yeterl�k sınavının sözlü bölümüne alınırlar.

(6) İk�nc� sınav hakkı b�r defaya mahsus olmak üzere ver�l�r.
(7) Bu madden�n uygulanmasına �l�şk�n usul ve esaslar Başkanlıkça bel�rlen�r.
Atanma
MADDE 32 – (1) Yeterl�k sınavında başarı gösterenler Verg� Müfett�ş� olarak atanırlar.
Yeterl�k sınavına g�rmeyenler veya sınavda başarılı olamayanlar
MADDE 33 – (1) Verg� Müfett�ş Yardımcılarından, �k�nc� sınav hakkında başarı gösteremeyenler �le özürsüz

olarak �k�nc� defa yeterl�k sınavına g�rmeyenler Bakanlık teşk�latında dereceler�ne uygun memur kadrolarına atanırlar.
(2) Yeterl�k sınavının bütününe veya sınavın herhang� b�r aşamasına sağlık, doğal afet ve benzer� haklı b�r özre

dayanarak katılamayanlar, b�r sonrak� yeterl�k sınavının k�ş�n�n durumuna göre bütününe veya eks�k kalan aşamalarına
katılarak, sınavı tamamlarlar.

Verg� Başmüfett�şl�ğ�ne yükselme
MADDE 34 – (1) Yardımcılık dönem� dah�l Verg� Müfett�ş� olarak en az on yıl çalışan ve Verg� Müfett�şl�ğ�ne

atanma tar�h� sonrasında en az altı yıl performans değerlend�rmes�nde başarılı olanlar, Verg� Başmüfett�ş� kadrolarına
atanırlar.

Meslek kıdem� esası
MADDE 35 – (1) Verg� Müfett�şler�n�n yönet�m�, çalışması ve yet�şmeler� g�b� konularda, meslek kıdem� esası

uygulanır.
(2) Meslek kıdem�n�n bel�rlenmes�nde, mesleğe g�r�ş yılı esastır. Mesleğe g�r�ş yılı aynı olanların kıdem�,

mesleğe g�r�ş tar�h� �le yeterl�k sınavındak� başarı sırasına göre bel�rlen�r.
(3) Verg� Müfett�ş Yardımcılarına, yeterl�k sınavında başarılı oluncaya kadar geç�c� b�r kıdem numarası ver�l�r.

Geç�c� kıdem numarasının bel�rlenmes�nde, öncel�kle mesleğe g�r�ş yılı, daha sonra g�r�ş sınavı başarı sıralaması
d�kkate alınır.

(4) Başkanlık yaptıktan sonra Verg� Müfett�şl�ğ�ne dönmek �steyenler dönemler�n�n en kıdeml�s� sayılır. Aynı
dönemde bu durumda b�rden fazla Verg� Müfett�ş� var �se bunların kıdem sırasının tesp�t�nde ayrıca kend� aralarındak�
kıdem esas alınır.

(5) Kurula, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 6 ncı maddes� uyarınca atananlardan; yeterl�k sınavında
başarı göstermek suret�yle müfett�ş, denetmen, denetç�, kontrolör unvanlarından b�r�n� �kt�sap edenler�n denet�m
mesleğ�nde geçen süreler� �le üst kademe kamu yönet�c�l�kler�nde geçen süreler�n�n tamamı, denet�m mesleğ�nden
olmayanların �se h�zmet süreler�n�n yarısı denet�m meslek kıdem�nden sayılır.

(6) Meslek kıdem�n�n bel�rlenmes�ne �l�şk�n usul ve esaslar Başkanlık tarafından bel�rlen�r.



DÖRDÜNCÜ KISIM
Verg� Müfett�şler�n�n Görev, Yetk� ve Sorumlulukları, Çalışma Usul ve Esasları

�le Çeş�tl� Hükümler
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Verg� Müfett�şler�n�n Görev, Yetk� ve Sorumlulukları

Verg� Müfett�şler�n�n görev ve yetk�ler�
MADDE 36 – (1) Verg� Müfett�şler�n�n görev ve yetk�ler� şunlardır:
a) Verg� Usul Kanunu ve d�ğer gel�r kanunları kapsamında verg� �ncelemeler� yapmak.
b) Bakanlık ve bağlı, �lg�l� ve �l�şk�l� kuruluşlarında, Bakan tarafından Kurula ver�len �nceleme, teft�ş, denet�m

ve �dar� soruşturmaları yapmak.
c) 20/2/1930 tar�hl� ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymet�n� Koruma Hakkında Kanun, karar ve tebl�ğlere

göre �ncelemeler yapmak.
ç) 11/10/2006 tar�hl� ve 5549 sayılı Suç Gel�rler�n�n Aklanmasının Önlenmes� Hakkında Kanun ve �lg�l�

mevzuat kapsamında �ncelemeler yapmak.
d) 2/7/1964 tar�hl� ve 492 sayılı Harçlar Kanununa göre harçları tahs�le yetk�l� memurların hesaplarını teft�ş

etmek, teft�ş ett�kler� b�r�m personel� hakkında görüş b�ld�rmek.
e) Mal� mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına �l�şk�n görüş ve öner�ler�n� Başkanlığa b�ld�rmek.
f) Başkanlıkça görevlend�r�lmeler� hal�nde �kt�sat, mal�ye, �şletmec�l�k ve mal� denet�m g�b� konularda

araştırma ve etütler yapmak.
g) 4/2/1924 tar�hl� ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 37 nc� maddes� ve �lg�l� mevzuat

kapsamında denet�m yapmak.
ğ) Başkanlıkça görevlend�r�lmeler� hal�nde Verg� Müfett�şler� ve Verg� Müfett�ş Yardımcılarının meslek�

alanda yetk�nl�kler�n� artırıcı konferans, kurs, sem�ner g�b� çalışmalara katılmak.
h) Refakatler�ne ver�lecek Verg� Müfett�ş Yardımcılarının meslekte yet�şmes�n� sağlamak; l�yakat, tems�l,

çalışma azm� ve başarıları hakkındak� değerlend�rmeler�n� Başkanlığa �nt�kal ett�rmek.
ı) Başkan tarafından ver�len benzer� görevler� yapmak.
�) Bakan tarafından Kurula ver�len her türlü görev� yapmak.
(2) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len görevler Verg� Müfett�şler�ne, Başkanlıkça veya Başkanlıkça uygun görülen

hallerde �lg�l� Da�re Başkanlığınca ver�l�r. Usulüne uygun görevlend�rme yapılmadıkça, Verg� Müfett�şler� re’sen, verg�
�ncelemes�, teft�ş, denet�m ve soruşturma yapamazlar.

Teft�ş ed�len memurların mecbur�yet�
MADDE 37 – (1) Teft�şe tab� da�re ve müesseselerde bulunan görevl� memurlar; para ve para hükmündek�

kağıtlar �le ambar ve depolarında bulunan ayn�yatı ve bunlara �l�şk�n defter ve belgeler�, elektron�k ortamda tutulan ve
düzenlenen defter ve belgelerde yer alan b�lg�ler�, �nternet de dâh�l olmak üzere her türlü elektron�k b�lg� �let�ş�m araç
ve gereçler�, �şlemlerle �lg�l� g�zl� de olsa bütün ves�kaları �lk talepte Verg� Müfett�ş�ne göstermek; saymasına ve tetk�k
etmes�ne yardımda bulunmak zorundadırlar.

(2) Teft�ş, �nceleme ve soruşturma yapılan b�r�m ve kuruluşların yönet�c�ler�, h�zmet�n gereğ� g�b�
yürütüleb�lmes� �ç�n, Verg� Müfett�şler�ne, görevler� süres�nce uygun b�r çalışma yer� sağlamak ve d�ğer tedb�rler�
almak zorundadırlar.

B�ld�r�mde bulunma
MADDE 38 – (1) Verg� Müfett�şler�, görevler� sebeb�yle öğrend�kler� suç oluşturab�lecek f��ller� yetk�l�

merc�lere �let�lmek üzere Başkanlığa b�ld�r�rler.
(2) Başkanlıkça rapor düzenlenmes� gerekt�ğ� öngörülen haller dışında bu b�ld�r�mler yazıyla yapılır.
Verg� Müfett�şler�n�n sorumlulukları
MADDE 39 – (1) Verg� Müfett�şler�, görevler�n� yer�ne get�r�rken aşağıdak� temel kurallara uyarlar:
a) Yetk�l� makamlar tarafından ver�len �ş ve görevler� süres�nde ve eks�ks�z olarak tamamlarlar.
b) Mesleğ�n gerekt�rd�ğ� saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunamazlar.
c) Refakat�ne ver�len Verg� Müfett�ş Yardımcılarının en �y� şek�lde yet�şmes�ne özel b�r önem ver�rler ve bu

amaçla refakat boyunca Verg� Müfett�ş Yardımcılarının meslek ve h�zmet gerekler�ne uygun şek�lde yet�şmeler�n�
gözet�rler.

ç) Teft�ş ed�len b�r�m�n faal�yetler�n� aksatmayacak şek�lde teft�ş yaparlar.
d) Meslektaşlarına, d�ğer kamu görevl�ler�ne ve �lg�l� d�ğer şahıslara karşı naz�k, ölçülü ve saygılı davranırlar.
e) İnceleme, teft�ş ve soruşturmayla görevl� bulundukları sırada, bu �şlerle �lg�l� bulunanlara konuk olamazlar,

doğrudan veya dolaylı olarak soruşturmayla �lg�l� olanların h�zmet ve �kramlarını kabul edemezler, bunlarla alışver�ş
yapamazlar, borç alıp veremezler.

f) Toplumun Başkanlığa ve kend�ler�ne duyduğu güven� sarsab�lecek davranışlardan kaçınırlar.
g) D�j�tal platformların kullanımında mesleğ�n gerekt�rd�ğ� tarafsızlık, saygınlık, güven, nezaket ve saygı

�lkeler�ne yakışır b�r şek�lde hareket ederler.



ğ) Başkanlıkça �z�n ver�lmed�kçe Başkanlık adına; panel, sempozyum ve kom�syonlara, kurs ve sem�nerlere
katılamazlar, yayın yapamazlar, beyanda bulunamazlar; mesa� saatler� �çer�s�nde l�sansüstü eğ�t�m yapamazlar, bu
amaçla ver�len kurslara katılamazlar.

İKİNCİ BÖLÜM
Çalışmaların Planlanması

Planlamanın amacı
MADDE 40 – (1) Planlamanın amacı, Verg� Müfett�şler�n�n b�r yıl �çer�s�nde yapacakları verg� �ncelemeler� �le

teft�ş, denet�m ve d�ğer çalışmaların b�r Genel Çalışma Planında tesp�t ed�lmes�n�; teft�ş, soruşturma ve �ncelemelere
�l�şk�n genel esasların bel�rlenmes�n�; Başkanlığın görevler�n�n s�steml� ve ver�ml� b�r şek�lde yer�ne get�r�lmes�n�
sağlamaktır.

Genel Çalışma Planının hazırlanması
MADDE 41 – (1) Başkanlığın Genel Çalışma Planı ve bu plana bağlı �ş ve turne programları, Başkanlık

tarafından hazırlanır.
(2) Genel Çalışma Planı, Başkanlığın �ş gücü hacm�, �nceleme standartları �le �ş ve turne programları g�b�

hususlar göz önünde tutularak hazırlanır. Planın hazırlanmasında Bakanlığın �lg�l� kurum ve kuruluşları tarafından
yapılan �nceleme, teft�ş, denet�m ve d�ğer çalışmalar arasında koord�nasyonun sağlanmasına özen göster�l�r.

(3) Genel Çalışma Planı, Bakan onayıyla kes�nleş�r.
İş ve turne programı
MADDE 42 – (1) Genel Çalışma Planının b�r parçası olan �ş ve turne programında aşağıdak� hususlara yer

ver�l�r:
a) Verg� �ncelemeler�,
b) Soruşturma �şlemler�,
c) Bakanlık �le bağlı, �lg�l� ve �l�şk�l� kurum ve kuruluşlarının teft�ş�,
ç) Kanun ve yönetmel�k g�b� mevzuat hazırlık çalışmaları,
d) Eğ�t�m çalışmaları,
e) D�ğer denet�m, �nceleme, etüt ve araştırma �şler� �le sa�r çalışmalar.
Genel Çalışma Raporu
MADDE 43 – (1) Başkanlıkça, Genel Çalışma Planının �l�şk�n olduğu yıl sonu �t�barıyla, plan dâh�l�nde

yapılan verg� �ncelemeler� �le teft�ş, denet�m ve d�ğer çalışmaların değerlend�r�lerek 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 �l�şk�n Genel
Çalışma Planında bel�rlenen hedefler�n ne ölçüde gerçekleşt�r�ld�kler�, tahl�l ve kıyaslama yapılarak değerlend�r�l�r.
Ayrıca aramalı �ncelemeler, öneml� olaylar, etütler ve planda yer almayan d�ğer çalışmaların yıl �çer�s�nde
gerçekleşmes� hal�nde bunlar hakkında da açıklamalar yapılır.

Çalışma yerler�
MADDE 44 – (1) Verg� Müfett�şler�n�n çalışmaları, dâh�l oldukları Da�re Başkanlıkları �le geç�c� çalışma

yerler�ne göre düzenlen�r.
Turne esası
MADDE 45 – (1) Verg� Müfett�şler�n�n turne programı kapsamında geç�c� çalışma yerler�ndek� görevler� turne

esasına göre yürütülür.
(2) İş hacm�ne göre personel� yeters�z bulunan Da�re Başkanlıklarının bulundukları yerlerde de ayrıca turne

esası uygulanab�l�r.
(3) Turne yerler�, Başkanlıkça, �ş hacm� �le �nceleme ve teft�ş bakımından arz ett�kler� önem ve özell�klere göre

bel�rlen�r.
(4) Bu yerler tek başına b�r �l veya �lçe merkez� olab�leceğ� g�b�, �lçeler �le beraber b�r �l veya c�var �l veya

�lçelerden toplu b�r bölge olarak da tesp�t olunab�l�r.
(5) Turne görevlend�rmeler�ne �l�şk�n usul ve esaslar Başkanlıkça bel�rlen�r.
Turne programının süres�nde b�t�r�lmes�
MADDE 46 – (1) Verg� Müfett�şler� çalışmalarını turne programlarında bel�rt�len sürelerde tamamlamaya

mecburdurlar.
(2) Turne programında göster�len süreler, �ş�n gerekt�rd�ğ� hallerde Başkanlık tarafından uzatılab�l�r.
(3) Zorunlu haller dışında turne süres� �ç�nde �z�n alınamaz. Zorunlu hallerde ver�len �z�nler de turne süres�ne

mahsup ed�lemez.
Ek�p çalışmaları
MADDE 47 – (1) Verg� Müfett�şler�, Başkanlıkça gerekl� görülen durumlarda sektörler �t�barıyla

uzmanlaşmanın sağlanması, verg� �ade talepler�n�n etk�n ve ver�ml� denetlenmes�, verg� kaçakçılığı �le etk�n mücadele
ed�lmes� amacıyla ek�pler hal�nde çalışırlar.

(2) Ek�plerde �şler�n düzenlenmes� ve yürütülmes� koord�natör tarafından sağlanır. Koord�natör, yürütülen
çalışmalar �le gerekt�ğ� takd�rde alınacak tedb�rler konusunda Başkanlığa veya �lg�l� Da�re Başkanlığına b�lg� ver�r.



(3) Ek�p hal�nde yürütülecek çalışmalara �l�şk�n usul ve esaslar �le koord�natörler�n görev, yetk� ve
sorumlulukları Başkanlıkça bel�rlen�r.

D�ğer b�r�mlerle b�rl�kte yapılan çalışmaların koord�nasyonu
MADDE 48 – (1) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 219 uncu

maddes� kapsamındak� b�r�mler�n denet�m elemanlarının aynı Kararnamen�n 228 �nc� maddes�n�n dördüncü fıkrasında
sayılan konularda görevlend�r�lm�ş olmaları hal�nde koord�nasyon, verg� ve mal� konularda Verg� Müfett�şler�nce,
d�ğer konularda Bakan onayında bel�rlenecek b�r�mdek� denet�m elemanı tarafından sağlanır.

Yurt dışında eğ�t�m
MADDE 49 – (1) Verg� Müfett�şler�, �lg�l� yönetmel�klerde yer alan düzenlemeler çerçeves�nde ve

Başkanlıkça bel�rlenen esaslara göre eğ�t�m amacıyla yurt dışına gönder�leb�l�rler.
Yabancı ülkelerde görevlend�rme
MADDE 50 – (1) Görevler�nde başarılı Kurul mensupları, yapılacak yabancı d�l sınavlarında da başarılı

olmak şartı �le Bakanlıkça lüzum görülecek �nceleme ve araştırmaları yapmak veya Bakanlıkça uygun görüldüğü
hallerde meslek� �ncelemelerde bulunmak maksadıyla b�r yıldan fazla olmamak üzere, Bakanlıkça bel�rlenen usul ve
esaslar �le �lg�l� mevzuat uyarınca her yıl bel�rlenen kontenjan çerçeves�nde, yabancı memleketlere geç�c� görevle
gönder�leb�l�r. Ancak, yabancı memleketlere gönder�lecek Verg� Müfett�şler�n�n, yurt dışına hareketten önce, yurt
dışında kalınacak süren�n �k� katı kadar, Bakanlığa karşı mecbur� h�zmet taahhüdünde bulunmaları şarttır.

(2) Yabancı d�l sınavları, �lg�l� yönetmel�klerde yazılı esaslara göre Başkan ve üyeler� Bakan tarafından tay�n
olunan en az üç k�ş�l�k b�r kom�syon tarafından yapılır.

(3) Yabancı memleketlere gönder�lecek Verg� Müfett�şler�n�n tesp�t�nde sınav notu ve performans
değerlend�rme sonuçlarından başka, genel personel hükümler� de saklı tutulur. Durumları bu hükümlere uymayanlar,
sebep ortadan kalkıncaya kadar gönder�lmezler.

(4) Yabancı ülkelere gönder�len Verg� Müfett�şler�, çalışma sonuçları hakkında Başkanlıkça kend�ler�nden
�stenen konulara �l�şk�n b�r veya b�rkaç etüt veya rapor düzenlerler. Bu etüt veya raporların, Verg� Müfett�şler�n�n
Türk�ye’ye dönüşler�nden �t�baren en geç �k� ay �ç�nde Başkanlığa ver�lmes� gerek�r.

İnceleme, teft�ş ve araştırma maksadıyla Da�re Başkanı ve üstü görevlerde bulunanların yurt dışına
gönder�lmes�

MADDE 51 – (1) Da�re Başkanı ve üstü görevlerde asgar� �k� yıl süreyle bulunanlar 5 �nc� maddede bel�rt�len
konularda �nceleme, teft�ş ve araştırma maksadıyla geç�c� görevle yurt dışına gönder�leb�l�rler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Raporlar �le İstat�st�k Cetvel�

Çalışma sonuçları ve raporlar
MADDE 52 – (1) Verg� Müfett�şler� çalışmalarının sonuçlarını, �şler�n özell�ğ�ne göre;
a) Verg� �nceleme raporu,
b) Verg� suçu raporu,
c) Görüş ve öner� raporu,
ç) Cevaplı rapor,
d) Genel kuruluş raporu,
e) Genel durum raporu,
f) Ön �nceleme raporu,
g) Soruşturma raporu,
ğ) D�s�pl�n soruşturması raporu,
h) Oda ve b�rl�k denet�m raporu,
ı) B�l�m raporu,
�) Yazı,
�le tesp�t ederler.
(2) Raporlara takv�m yılı �t�barıyla 1’den başlamak üzere b�r sıra numarası ver�l�r. Bu sıra numarası 1 Ocak’tan

31 Aralık tar�h�ne kadar devam eder.
(3) Raporlarda yer ver�len tesp�t, görüş ve öner�ler�n; duraksamaya neden olmayacak şek�lde açık, anlaşılır ve

yazım kurallarına uygun b�r üslupla yazılmasına; �lg�l� mevzuata ve �nceleme, araştırma, teft�ş veya soruşturma sonucu
ulaşılan del�llere dayandırılmasına özen göster�l�r.

Verg� �nceleme raporları
MADDE 53 – (1) Verg� �nceleme raporları, Verg� Usul Kanunu ve d�ğer gel�r kanunlarına göre yapılan verg�

�ncelemeler� sonucunda düzenlen�r.
(2) İnceleme raporları; mükellef veya verg� sorumlusu, verg� türü ve verg�lend�rme dönem� �t�barıyla ayrı ayrı

ve yeterl� sayıda düzenlen�r.
(3) Yürütülmekte olan �ncelemelerde b�rden fazla mükellef� veya verg� türünü ya da aynı mükellef�n b�rden

fazla verg�lend�rme dönem�n� kapsayan eleşt�r� konusu yapılab�lecek hususların tesp�t ed�lmes� hal�nde, konunun tek



b�r raporda �fade ed�leb�lmes� amacıyla Verg� Tekn�ğ� Raporu düzenleneb�l�r. Bu raporlar, sonrasında düzenlenecek
verg� �nceleme raporlarının ek�n� oluşturur.

(4) Sahte belge düzenleme f��l� dolayısıyla düzenlenen Verg� Tekn�ğ� Raporunun başka b�r mükellef�n sahte
belge kullandığına �l�şk�n tesp�tler �çermes� durumunda, söz konusu Verg� Tekn�ğ� Raporu, sahte belge kullanan
mükellef nezd�nde düzenlenecek verg� �nceleme raporlarına ek yapılmaz. Ancak, sahte belge kullanma f��l� neden�yle
düzenlenecek verg� �nceleme raporlarında, sahte belge düzenley�c�s�n�n bu f��l� �şled�ğ�n�n tesp�t�ne da�r Verg� Tekn�ğ�
Raporunda yer alan b�lg�, belge ve değerlend�rmelere ayrıntılı olarak yer ver�l�r.

Verg� suçu raporu
MADDE 54 – (1) 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddes� kapsamındak� f��ller�n tesp�t� durumunda aynı

Kanunun 367 nc� maddes� uyarınca yeterl� sayıda verg� suçu raporu düzenlen�r.
Görüş ve öner� raporu
MADDE 55 – (1) Aşağıdak� durum ve konular �ç�n görüş ve öner� raporu düzenlen�r:
a) Başkanlıkça tetk�k ett�r�len çeş�tl� konular hakkındak� tesp�t, kanaat ve düşünceler.
b)Yürürlüktek� kanun, yönetmel�k, karar ve genel tebl�ğlerde ve bunların uygulanmalarında görülen noksanlar

ve bunların düzelt�lmes� yolları �le yen�den konulması gereken hüküm ve usuller hakkındak� görüş ve tekl�fler.
c) Görev�n �crası sırasında, tesp�t olunan konulara �l�şk�n öner�ler.
ç) Teft�şlerde cevaplı raporlara bağlanması gerekl� görülmeyen hususlar.
d) İhbar �kram�yes�, 1/6/1989 tar�hl� ve 3568 sayılı Serbest Muhasebec� Mal� Müşav�rl�k ve Yem�nl� Mal�

Müşav�rl�k Kanunu kapsamındak� meslek mensuplarının ceza� sorumlulukları g�b� konular.
e) Bu Yönetmel�kte sayılan rapor türler� kapsamına g�rmeyen konular.
(2) Görüş ve öner� raporları, konularının �lg�lend�rd�ğ� da�reler göz önünde tutularak, yeterl� sayıda hazırlanır.

Bu raporlar Başkanlıkça gereğ� yapılmak üzere, �lg�l� da�relere gönder�l�r.
Cevaplı rapor
MADDE 56 – (1) Cevaplı raporlar, yapılan teft�şlerde noksan veya hatalı bulunan ve �lg�l� da�relerce

düzelt�lmes� gereken �şlemler hakkında, b�r asıl ve �k� örnek olarak ve her serv�s ya da bölüm �ç�n ayrı ayrı düzenlen�r.
(2) Başkanlık, teft�ş raporlama standartları ve teft�ş rehberler�ne uygunluğu yönünden değerlend�r�lmek üzere,

�lg�l� b�r�mlere tebl�ğ�nden önce cevaplı raporların Başkanlığa elektron�k veya yazılı ortamda gönder�lmes�n�
�steyeb�l�r. Başkanlıkça tebl�ğ� uygun görülen cevaplı raporlar �le Başkanlığa ulaştığı tar�h� �zleyen beş �şgünü �ç�nde
uygun görüş b�ld�r�lmeyen cevaplı raporların aslı �le b�rer örneğ�; aslı usulüne göre cevaplandırıldıktan sonra ger�
gönder�lmek, örneğ� teft�ş dosyasında saklanmak üzere, rapor numarasını taşıyan b�rer yazıya bağlı olarak �lg�l� yerlere
tebl�ğ olunur.

(3) Malmüdürlükler� �le verg� da�reler�nde yapılan teft�şlere a�t cevaplı raporlar dörder örnek olarak hazırlanıp
b�rer örneğ�, b�lg� �ç�n �lg�l� Defterdarlıklara veya Verg� Da�res� Başkanlıklarına gönder�l�r.

(4) D�ğer ün�telerde yapılan teft�şlere a�t cevaplı raporların b�rer örneğ�n�n ayrıca �k�nc� derecede am�rlere
gönder�lerek b�lg� ver�lmes�, Verg� Müfett�ş�n�n lüzum ve fayda görmes�ne bağlıdır.

(5) Cevaplı raporlarda;
a) Teft�ş ed�len serv�slere hang� tar�hler �t�barıyla bakıldığı,
b) Hatalı veya noksan görülen hususların �lg�l� mevzuatın hang� madde veya hükmüne �l�şk�n bulunduğu,
c) Mevzuata göre yapılması gereken �şlemler,
kısa ve özlü olarak bel�rt�l�r.
(6) Cevaplı raporlar, Verg� Müfett�ş� tarafından bel�rlenen süreler �ç�nde, teft�ş ed�len memurla b�r�nc� ve �k�nc�

derecede am�rler� tarafından cevaplandırıldıktan sonra Verg� Müfett�ş�ne �ade olunur. Gelen raporlar en geç 15 gün
�ç�nde Verg� Müfett�ş� tarafından, son görüşler eklenerek, Başkanlığa gönder�l�r.

(7) Cevaplı raporlara �lg�l�lerce ver�len cevapların Verg� Müfett�ş�nce uygun görülmemes� hal�nde, son
görüşler�n açık ve gerekçel� olarak yazılmasına önem ver�l�r.

(8) Hastalık, askerl�k, yurt dışı eğ�t�m g�b� zarur� hallerde cevaplı raporlara a�t son görüşler, �lg�l� Da�re
Başkanı veya görevlend�receğ� b�r Verg� Müfett�ş� tarafından yazılab�l�r.

(9) Cevaplı raporların �lg�l�lerce zamanında cevaplandırılması hususunu Verg� Müfett�şler� b�zzat tak�p ederler.
Haklı sebeplere dayanmaksızın süres�nde cevaplandırılmayan raporlar hakkında, gereğ� yapılmak üzere Verg�
Müfett�şler�nce Başkanlığa b�lg� ver�l�r.

(10) Başkanlık son görüşler� yazılmış olarak gelen cevaplı raporları en kısa zamanda �lg�l� da�relere gönder�r
ve sonuçlarını yakından �zler.

(11) Serv�s teft�şler�nde; cevaplı rapor tebl�ğ�ne lüzum görülmeyen hallerde durum b�r yazı �le teft�ş ed�len
da�reye b�ld�r�lmekle beraber, bu yazının b�r örneğ� de Başkanlığa gönder�l�r.

Genel kuruluş ve genel durum raporları
MADDE 57 – (1) Turne programlarına dâh�l yerlerden her b�r� �ç�n, teft�şler�n sonunda, genel kuruluş ve genel

durum adları �le �k� ayrı rapor düzenlen�r.
(2) Ek�p çalışmalarında bu raporlar koord�natör tarafından düzenlen�r.



(3) Genel kuruluş raporu; teft�ş ed�len ün�teler�n kadro ve �ş hacm�, kadroların ve personel�n sayı ve n�tel�k
yönünden yeterl�k dereceler�, çalışma usul ve metotları, �şyerler� ve çalışma araçları �le döşeme ve dem�rbaş, kırtas�ye
ve d�ğer �ht�yaçları hakkındak� görüş ve tekl�fler� kapsar.

(4) Genel durum raporunda, teft�şler�n sonuçları hakkında Başkanlığa özet hal�nde b�lg� vermek amacı �le
aşağıdak� hususlara yer ver�l�r:

a) Verg� �ncelemeler�n�n sonuçları.
b) Teft�ş yer� ve ün�tes�, teft�ş ed�len serv�sler, düzenlenen raporlar.
c) İhbar ve ş�kâyet konuları, bunlar üzer�ne yapılan çalışmaların sonuçları.
ç) Başkanlıkça programla beraber veya sonradan gönder�len araştırma ve �nceleme konuları, yapılan

çalışmaların sonuçları.
d) Mal� mevzuatın uygulanmasında görülen genel hata ve noksanlar.
(5) Bu raporlar, b�r örneğ�n�n Başkanlıkta alıkonacağı, b�rer örneğ�n�n de �lg�l� da�relere gönder�leceğ� hususu

göz önünde tutularak, yeterl� sayıda düzenlen�r.
(6) Münhasıran verg� �ncelemes� konularını �ç�ne alan programların sonunda da koord�natör tarafından

�nceleme çalışmalarının genel sonuçlarını gösteren genel durum raporları düzenlen�r.
Teft�ş raporları üzer�ne yapılacak �şlemler
MADDE 58 – (1) Cevaplı, görüş ve öner� �le genel kuruluş raporları üzer�ne yapılması gereken �şlemler�n

�lg�l� da�relerde �zlenmes� Başkanlığa a�tt�r.
(2) Raporlar üzer�ne �lg�l� üst makamların uygulanmasını yer�nde gördükler� �şlemlere veya katılmadıkları

hususlara a�t b�ld�r�mler Başkanlıkça, raporu yazan Verg� Müfett�ş�ne, rapor b�rden fazla Verg� Müfett�ş�ne a�t �se en
kıdeml�s�ne gönder�l�r.

(3) Verg� Müfett�şler�, yapılan tebl�gatı uygun ve yeterl� buldukları takd�rde “Görülmüştür” notu �le Başkanlığa
ger� gönder�rler. Aks� halde konu �le �lg�l� görüşler�n� gerekçeler�yle b�rl�kte, en geç 15 gün �ç�nde Başkanlığa
b�ld�r�rler.

(4) Verg� Müfett�şler�n�n bu yen� görüşler� karşısında da�reler�n kend� tutum ve �şlemler�n� değ�şt�rmemeler�
hal�nde, Başkanlık konuyu üç kıdeml� Verg� Müfett�ş�ne b�rl�kte �ncelet�r. Bu �ncelemeye a�t raporu, gerek�rse kend�
görüşünü de ekleyerek, Bakanlık Makamına sunar ve durumu �lg�l� Verg� Müfett�ş�ne de b�ld�r�r. Yapılacak �şleme
Bakanın kararı esas olur.

Ön �nceleme raporu
MADDE 59 – (1) Memurlar ve d�ğer kamu görevl�ler�n�n görevler� sebeb�yle �şled�kler� suçlarla �lg�l� olarak

soruşturma �zn� ver�lmes� kararında değerlend�rmeye alınmak amacıyla yapılan ön �nceleme sonucunda düzenlenmes�
gereken rapordur. Raporun sonuç bölümünde, �ler� sürülen �dd�alarla �lg�l� eylemler�n soruşturma �zn�n� gerekt�r�p
gerekt�rmed�ğ� ve ulaşılan sonucun hukuk� dayanağı, herhang� b�r tereddüte yer vermeyecek şek�lde bel�rt�l�r.

(2) Yeterl� sayıda düzenlenen ön �nceleme raporları, soruşturma �zn�n� vermeye yetk�l� merc�e �nt�kal ett�r�lmek
üzere, Başkanlığa tesl�m ed�l�r.

3628 sayılı Kanun uyarınca düzenlenecek soruşturma raporu
MADDE 60 – (1) Memurlar ve d�ğer kamu görevl�ler� hakkında savcılığa doğrudan b�ld�r�lmes� gereken

suçlar hakkında yapılan soruşturma �le malvarlığı soruşturması sonucunda suç duyurusunda bulunulması hal�nde
düzenlenmes� gereken rapordur.

(2) Yeterl� sayıda düzenlenen soruşturma raporları, Cumhur�yet Başsavcılığına �nt�kal ett�r�lmek üzere
Başkanlığa tesl�m ed�l�r.

D�s�pl�n soruşturması raporu
MADDE 61 – (1) Devlet memurları hakkında yapılan d�s�pl�n soruşturması �ç�n düzenlenen rapordur.
(2) Yeterl� sayıda düzenlenen d�s�pl�n soruşturması raporları d�s�pl�n cezası vermeye yetk�l� merc�e �nt�kal

ett�r�lmek üzere Başkanlığa tesl�m ed�l�r.
Oda ve b�rl�k denet�m raporu
MADDE 62 – (1) Oda ve b�rl�k denet�m raporu, 3568 sayılı Serbest Muhasebec� Mal� Müşav�rl�k ve Yem�nl�

Mal� Müşav�rl�k Kanunu kapsamında oda veya b�rl�k denet�m� sonucu düzenlenen rapordur.
(2) Yeterl� sayıda düzenlenen oda ve b�rl�k denet�m raporları, �lg�l� merc�lere �let�lmek üzere Başkanlığa tesl�m

ed�l�r.
B�l�m raporu
MADDE 63 – (1) Verg� Müfett�şler�nce yürütülen b�l�msel ve tekn�k araştırma ve �ncelemeler sonucunda

düzenlenen rapordur.
(2) Yeterl� sayıda düzenlenen b�l�m raporları Başkanlığa tesl�m ed�l�r.
İstat�st�k cetvel�
MADDE 64 – (1) Verg� Müfett�şler�ne ver�len �şlerle �lg�l� olarak yapılan çalışmaların �ş planlarına uygun

olarak yapılıp yapılmadığının Başkanlıkça sağlıklı b�r şek�lde tak�p ed�leb�lmes� bakımından �stat�st�k cetvel�
düzenlen�r.



(2) Başkanlık bu maddede yazılı b�lg�ler�n aynen veya değ�şt�r�lerek b�lg� �şlem s�stem� üzer�nden
gönder�lmes�n� �steyeb�l�r.

(3) Bu maddede bel�rt�len �stat�st�k cetveller�ne �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye Başkanlık yetk�l�d�r.
Haberleşme, rapor ve d�ğer belgeler�n düzenlenmes�
MADDE 65 – (1) Başkanlık, Yönetmel�ğ�n bu bölümünde yer alan, rapor, yazı ve d�ğer belgeler�n

düzenlenmes� ve haberleşmeye �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye yetk�l�d�r.
İdar� soruşturma görevler� kapsamında düzenlenen raporlar
MADDE 66 – (1) Verg� Müfett�şler� tarafından yürütülen �dar� soruşturma görevler� kapsamında düzenlenen

raporlar, �şleme konulmadan önce, Başkanlıkça görevlend�r�lecek en az üç asıl ve yeterl� sayıda yedek üyeden oluşan
b�r Kom�syon tarafından 52 nc� madden�n üçüncü fıkrasında yer alan düzenlemeler ve �lg�l� d�ğer mevzuata uygunluğu
yönünden değerlend�r�l�r. Raporları düzenleyen Verg� Müfett�şler� �le Kom�syon arasında uyuşmazlık oluşması
hal�nde, �lg�l� Verg� Müfett�ş�n�n raporundak� görüş �le Kom�syonun görüşü, ön �nceleme, d�s�pl�n soruşturması ve
3628 sayılı Kanun uyarınca düzenlenecek soruşturma raporlarına �l�şk�n olduğu takd�rde Bakan onayı, d�ğer raporlara
�l�şk�n olduğu takd�rde �se Başkan onayına sunulmak üzere Başkanlığa tevd� olunur. Onaylanan görüş doğrultusunda
�şlem yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Büro h�zmetler�
MADDE 67 – (1) Başkanlıktak� büro h�zmetler�n�n yürütülmes� �ç�n Bakanlık tarafından Başkana, Başkan

Yardımcılarına veya Da�re Başkanına bağlı olarak görev yapmak üzere yeterl� sayıda şube müdürü, uzman, şef ve
memur �le d�ğer personel görevlend�r�l�r. Şuben�n yönet�m�nden, b�r�nc� derecede şube müdürü sorumludur.

(2) Büroda görevl� şube müdürü, uzman, şef ve memurlar �le d�ğer personel; Başkanın, Başkan
Yardımcılarının veya Da�re Başkanının vereceğ� büro �şler�n� yaparlar ve bu �şler� dolayısıyla Başkana, Başkan
Yardımcısına veya Da�re Başkanına karşı sorumludurlar.

(3) Da�re Başkanlıklarında da b�rer büro bulunur. Büro h�zmetler� lüzumu kadar müdür, uzman, şef ve memur
�le d�ğer personel tarafından yürütülür. Büroda görevl� personel, Da�re Başkanlarının vereceğ� büro �şler�n� yaparlar ve
bu �şler� dolayısıyla Da�re Başkanlarına karşı sorumludurlar.

(4) Şube müdürü, müdür, uzman, şef ve memurlar �le d�ğer personel, görevler� dolayısıyla ed�nd�kler� b�lg�ler�
açıklayamazlar.

Verg� müfett�şl�ğ� mühür ve belgeler�
MADDE 68 – (1) Verg� Müfett�şler�ne b�rer resm� mühür �le k�ml�k belges� ver�l�r. Görevler�nden her ne

suretle olursa olsun ayrılan Verg� Müfett�şler�, mühür ve k�ml�k belgeler�n� Başkanlığa �ade etmek zorundadır.
(2) Görev�nden aylıksız �z�nl� sayılmak suret�yle ayrılan Verg� Müfett�şler�n�n, mühür ve k�ml�k belgeler� �lg�l�

Da�re Başkanlıklarında muhafaza ed�l�r ve aylıksız �z�n sonunda kend�ler�ne z�mmetle �ade ed�l�r.
İşler�n süres�nde b�t�r�lmes�
MADDE 69 – (1) Verg� Müfett�şler� kend�ler�ne ver�len �şler� program, yazı veya �lg�l� mevzuatında bel�rt�len

süreler �ç�nde b�t�r�rler. Süres�nde tamamlanamayacağı anlaşılan �şler hakkında Başkanlığa zamanında b�lg� ver�rler.
(2) Verg� Müfett�şler� eller�ndek� �şler� Başkanlığın em�r veya müsaades� olmaksızın başka b�r Verg�

Müfett�ş�ne devredemezler.
İz�n kullanılması
MADDE 70 – (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 20 güne kadar alınan �z�nlere �l�şk�n d�lekçeler

�lg�l� Da�re Başkanlığına, 20 günü geçen �z�nlere �l�şk�n d�lekçeler �se Da�re Başkanlığı aracılığıyla Başkanlığa ver�l�r.
(2) Yıllık �z�nler, Başkanlığın uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya �ht�yaca göre kısım kısım kullanılab�l�r.
Kuruldan �st�fa veya nak�l yolu �le ayrılanlar
MADDE 71 – (1) Kuruldan �st�fa yolu �le veya naklen ayrılan Verg� Müfett�şler�nden; b�zzat t�caret veya

serbest meslek faal�yet� �le meşgul olanlarla, özel t�car� ve sına� müesseselerde görev alanlar tekrar Verg�
Müfett�şl�ğ�ne atanmazlar.

Yapılamayacak �şler
MADDE 72 – (1) Verg� Müfett�şler�, görevler�nden ayrıldıktan sonra üç yıl süreyle, görevden ayrılış tar�h�

�t�barıyla son üç yıl �ç�nde nezd�nde �nceleme yaptıkları mükellefler veya bu mükellefler�n veya ortaklarının �dares�,
denet�m� veya sermayes� bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında
bulundurduğu kurumlarda herhang� b�r görev veya �ş alamazlar, 3568 sayılı Kanun kapsamında sözleşme
düzenleyemezler. Bu yasağa uymayanlar hakkında 2/10/1981 tar�hl� ve 2531 sayılı Kamu Görevler�nden Ayrılanların
Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun hükümler� uygulanır.

Sınav sonuçlarına �t�raz
MADDE 73 – (1) Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü tak�p eden tar�hten �t�baren yed� gün �çer�s�nde

d�lekçe �le �t�raz ed�leb�l�r. İt�razlar Sınav Kurulu tarafından �ncelen�r ve on �ş günü �çer�s�nde karara bağlanıp, sonuç
�lg�l�ye yazılı olarak b�ld�r�l�r.

Yetk�



MADDE 74 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasında doğab�lecek tereddütler�n g�der�lmes�nde, verg�
�ncelemes�, teft�ş, denet�m ve soruşturma �le d�ğer görevlere �l�şk�n esas ve usuller�n bel�rlenmes�nde Başkanlık
yetk�l�d�r.

Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 75 – (1) 31/10/2011 tar�hl� ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Verg� Denet�m Kurulu

Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.
Sınav konuları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce mesleğe alınan Verg� Müfett�ş

Yardımcılarının yetk� ve yeterl�k sınav konuları bel�rlen�rken bu Yönetmel�kle yürürlükten kaldırılan �lg�l� Yönetmel�k
esas alınır.

Yeterl�k sınavından başarısız olanlar
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce yapılan b�r�nc� yeterl�k sınavının

yazılı bölümünden başarısız olup henüz �k�nc� sınav hakkına g�rmeyenler, 31 �nc� madde kapsamında sınava
çağrılırlar.

Gözet�m çalışmalarına devam edenler
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h �t�barıyla;
a) B�r�nc� yeterl�k sınavına g�rmem�ş ancak gözet�m çalışmalarına devam eden Verg� Müfett�ş Yardımcıları,

performans değerlend�rmes�ne göre başarılı olmak şartıyla yapılacak �lk yeterl�k sınavına alınırlar.
b) B�r�nc� yeterl�k sınavından başarısız olan ve gözet�m çalışmalarına devam eden Verg� Müfett�ş Yardımcıları

�ç�n �k�nc� sınav hakkına g�r�şte en az b�r yıl daha çalışmak ve bu dönemde performans değerlend�rmes�ne göre başarılı
olmak şartı aranmaz.

Yürürlük
MADDE 76 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 77 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Haz�ne ve Mal�ye Bakanı yürütür.

 
 


