
 

  

  

 

 

 

 

   
 

10.04.2021/76-1 

 

VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK  
USUL VE ESASLAR HAKKINDA  

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ 
 

 

ÖZET 

 

Yönetmelik değişikliği ile 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 

Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te değişiklikler 

yapılmıştır. Bazı temel değişiklikler aşağıdaki gibidir.  

 

1) Büyük ölçekli mükellef, küçük ölçekli mükellef, aktif büyüklük gibi tanımlamalar 

kaldırılmıştır.  

2) Birinci sınıf tüccarların gruplara ayrılmasına ilişkin düzenlemeler yönetmelikten 

çıkarılmıştır.  

3) Vergi Denetim Kurulu yapısında meydana gelen değişikliklere uygun bir şekilde 

Grup Başkanlığı ibareleri Daire Başkanlığı şeklinde değiştirilmiştir.  

4) Katma değer vergisi iade incelemelerinin en fazla üç ay içinde incelemenin 

bitirilmesinin esas   olduğu, tam ve sınırlı incelemelerde altı ayı, katma değer vergisi 

iade incelemelerinde ise iki ayı geçmemek üzere denetim elemanına ek süre 

verilebileceği belirtilmiştir.  

 

 

07.04.2021 tarih ve 31447 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik Değişikliği ile 

31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış olan Vergi İncelemelerinde 

Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan 

değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir: 
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• Büyük ölçekli mükellef, küçük ölçekli mükellef, aktif büyüklük gibi tanımlamalar 

kaldırılmıştır. Birinci sınıf tüccarların gruplara ayrılmasına ilişkin düzenlemeler 

yönetmelikten çıkarılmıştır.  

• Vergi Denetim Kurulu yapısında meydana gelen değişikliklere uygun bir şekilde Grup 

Başkanlığı ibareleri Daire Başkanlığı şeklinde değiştirilmiştir.  

• Katma değer vergisi iade incelemelerinin en fazla üç ay içinde incelemenin bitirilmesi 

esastır. Tam ve sınırlı incelemelerde altı ayı, katma değer vergisi iade 

incelemelerinde ise iki ayı geçmemek üzere denetim elemanına ek süre 

verilebilecektir.  

 

Yönetmelik değişiklikleri aşağıda karşılaştırmalı tablo halinde verilmiştir.  

 

Yönetmeliğin Önceki Hali Değişiklik Düzenlemesi Yönetmeliğin Son Hali 

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. 

 

MADDE 1 

– 31/10/2011 tarihli ve 

28101 sayılı Resmî 

Gazetede yayımlanan Vergi 

İncelemelerinde Uyulacak 

Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 

2'nci maddesinin birinci 

fıkrasında yer alan 

“13/12/1983 tarihli ve 178 

sayılı Maliye Bakanlığının 

Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 20'nci” ibaresi 

“1 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Teşkilatı Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinin 228 inci” 

şeklinde değiştirilmiştir. 

 

 

Dayanak 

MADDE 2 − (1) Bu Yönetmelik, 

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi 

Usul Kanununun 140'ıncı maddesi 

ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Teşkilatı Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 

228'inci maddesine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 
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Yönetmeliğin Önceki Hali Değişiklik Düzenlemesi Yönetmeliğin Son Hali 

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) (Değişik:RG-6/11/2015-

29524) Öz sermaye 

MADDE 2 – Aynı 

Yönetmeliğin 3 üncü 

maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“MADDE 3 − (1) Bu 

Yönetmelikte geçen; 

a) Bakan: Hazine ve Maliye 

Bakanını, 

b) Bakanlık: Hazine ve 

Maliye Bakanlığını, 

c) Başkanlık: Vergi Denetim 

Kurulu Başkanlığını, 

ç) Daire Başkanlığı: Uygun 

görülen yerlerde Bakan 

onayı ile kurulan Başkanlığa 

bağlı Daire Başkanlıklarını, 

d) İnceleme ve denetim 

birimi: Vergi Denetim Kurulu 

Başkanlığını, Gelir İdaresi 

Başkanlığını, Vergi Dairesi 

Başkanlıklarını, Vergi Dairesi 

Başkanlığı kurulmayan 

yerlerde Defterdarlıkları, 

e) Sınırlı inceleme: Tam 

inceleme dışında kalan vergi 

incelemesini, 

f) 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 

MADDE 3 − (1) Bu Yönetmelikte 

geçen; 

a) Bakan: Hazine ve Maliye 

Bakanını, 

b) Bakanlık: Hazine ve Maliye 

Bakanlığını, 

c) Başkanlık: Vergi Denetim Kurulu 

Başkanlığını, 

ç) Daire Başkanlığı: Uygun görülen 

yerlerde Bakan onayı ile kurulan 

Başkanlığa bağlı Daire 

Başkanlıklarını, 

d) İnceleme ve denetim birimi: 

Vergi Denetim Kurulu 

Başkanlığını, Gelir İdaresi 

Başkanlığını, Vergi Dairesi 

Başkanlıklarını, Vergi Dairesi 

Başkanlığı kurulmayan yerlerde 

Defterdarlıkları, 

e) Sınırlı inceleme: Tam inceleme 

dışında kalan vergi incelemesini, 

f) 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, 

g) Vergi incelemesi: İnceleme 

yapmaya yetkili olanlar tarafından, 

ödenmesi gereken vergilerin 

doğruluğunu araştırmak, tespit 

etmek ve sağlamak amacıyla 

yapılan faaliyeti, 
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Yönetmeliğin Önceki Hali Değişiklik Düzenlemesi Yönetmeliğin Son Hali 

büyüklüğü: Hesap dönemi 

sonundaki bilançoda 213 

sayılı Vergi Usul Kanununa 

göre hesaplanan öz sermaye 

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 

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, 

unsurlarını içerecek şekilde 

yapılan vergi incelemesini, 

g) Vergi incelemesi: 

İnceleme yapmaya yetkili 

olanlar tarafından, ödenmesi 

gereken vergilerin 

doğruluğunu araştırmak, 

tespit etmek ve sağlamak 

amacıyla yapılan faaliyeti, 

ğ) Vergi inceleme raporu: 

Vergi incelemeleri 

sonucunda düzenlenen 

raporu, 

h) Vergi incelemesi yapmaya 

yetkili olanlar: 213 sayılı 

Vergi Usul Kanununun 135 

inci maddesinde sayılan 

yetkilileri, 

ı) Vergi Müfettişi: Vergi 

Başmüfettişini, Vergi 

Müfettişini ve Vergi Müfettiş 

Yardımcısını, 

ifade eder.” 

 

ğ) Vergi inceleme raporu: Vergi 

incelemeleri sonucunda 

düzenlenen raporu, 

h) Vergi incelemesi yapmaya yetkili 

olanlar: 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununun 135 inci maddesinde 

sayılan yetkilileri, 

ı) Vergi Müfettişi: Vergi 

Başmüfettişini, Vergi Müfettişini ve 

Vergi Müfettiş Yardımcısını, 

ifade eder 
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Yönetmeliğin Önceki Hali Değişiklik Düzenlemesi Yönetmeliğin Son Hali 

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. 

 

İnceleme dosyası 

MADDE 8 –  

… 

(3) (Değişik:RG-6/11/2015-

29524) İnceleme görevini 

veren ilgili birim tarafından 

görevin devredilmesinin 

uygun görülmesi halinde 

inceleme dosyası, yazı ile 

Grup Başkanlığına 

gönderilir. 

... 

 

MADDE 3 – Aynı 

Yönetmeliğin 8 inci 

maddesinin üçüncü 

fıkrasında yer alan “Grup” 

ibaresi “Daire” olarak 

değiştirilmiştir. 

 

İnceleme dosyası 

MADDE 8 –  

… 

(3) (Değişik:RG-6/11/2015-

29524) İnceleme görevini veren 

ilgili birim tarafından görevin 

devredilmesinin uygun görülmesi 

halinde inceleme dosyası, yazı ile 

Daire  Başkanlığına gönderilir. 

... 

 

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. 

MADDE 4 – Aynı 

Yönetmeliğin 18 inci 

maddesinin birinci ve üçüncü 

fıkralarında yer alan 

“kararname, tüzük” ibareleri 

“Cumhurbaşkanı Kararı” 

olarak değiştirilmiştir. 

 

Raporların mevzuata uygun 

olması 

MADDE 18 − (1) Vergi incelemesi 

yapmaya yetkili olanlar, vergi 

kanunlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı 

Kararı, yönetmelik, genel tebliğ ve 

sirkülere aykırı vergi inceleme 

raporu düzenleyemezler. 

(2) (Ek:RG-6/11/2015-29524)(1) 

Mükelleflerin, inceleme sırasında 

vergi kanunlarına göre eleştiri 
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Yönetmeliğin Önceki Hali Değişiklik Düzenlemesi Yönetmeliğin Son Hali 

(2) (Ek:RG-6/11/2015-

29524)(1) Mükelleflerin, 

inceleme sırasında vergi 

kanunlarına göre eleştiri 

konusu yapılacak hususlarla 

ilgili olarak inceleme 

elemanına özelge ibraz 

etmesi durumunda, özelge 

inceleme tutanağına dâhil 

edilir. Özelgenin mükellefin 

durumunu açıklayıp 

açıklamadığı hususu, 

inceleme elemanı tarafından 

düzenlenen raporda 

değerlendirilir. 

(3) Vergi incelemesi 

yapmaya yetkili olanlar, 

inceleme sırasında, vergi 

kanunlarıyla ilgili kararname, 

tüzük, yönetmelik, genel 

tebliğ ve sirkülerin vergi 

kanunlarına aykırı olduğu 

kanaatine varırlarsa, bu 

hususu bağlı oldukları birim 

aracılığıyla Gelir İdaresi 

Başkanlığına bir rapor ile 

bildirirler. 

(4) Gelir İdaresi Başkanlığı, 

en geç yirmi iş günü 

içerisinde görüşünü ilgili 

birime yazılı olarak bildirir. 

 

konusu yapılacak hususlarla ilgili 

olarak inceleme elemanına özelge 

ibraz etmesi durumunda, özelge 

inceleme tutanağına dâhil edilir. 

Özelgenin mükellefin durumunu 

açıklayıp açıklamadığı hususu, 

inceleme elemanı tarafından 

düzenlenen raporda değerlendirilir. 

(3) Vergi incelemesi yapmaya 

yetkili olanlar, inceleme sırasında, 

vergi kanunlarıyla ilgili 

Cumhurbaşkanı Kararı, 

yönetmelik, genel tebliğ ve 

sirkülerin vergi kanunlarına aykırı 

olduğu kanaatine varırlarsa, bu 

hususu bağlı oldukları birim 

aracılığıyla Gelir İdaresi 

Başkanlığına bir rapor ile bildirirler. 

(4) Gelir İdaresi Başkanlığı, en geç 

yirmi iş günü içerisinde görüşünü 

ilgili birime yazılı olarak bildirir. 
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Yönetmeliğin Önceki Hali Değişiklik Düzenlemesi Yönetmeliğin Son Hali 

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. 

 

MADDE 5 – Aynı 

Yönetmeliğin 

20 nci maddesinin birinci 

fıkrasında yer alan “grup” 

ibaresi “daire” olarak, “Grup” 

ibaresi “Daire” olarak 

değiştirilmiştir. 

 

Vergi inceleme raporlarının ilgili 

komisyona gönderilmesi 

MADDE 20 − (1) Vergi Müfettişleri 

tarafından düzenlenen vergi 

inceleme raporları, ilgili rapor 

değerlendirme komisyonuna, bağlı 

olunan daire veya ekip başkanlığı 

aracılığıyla; Merkezi Rapor 

Değerlendirme Komisyonuna 

gönderilmesi gereken vergi 

inceleme raporları ise söz konusu 

Komisyona iletilmek üzere ilgili 

Daire Başkanlığı tarafından 

Başkanlığa gönderilir. Raporların 

elektronik ortamda gönderilmesi 

halinde durum rapor 

değerlendirme komisyonu 

tarafından bir tutanakla tespit 

olunur. 
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Yönetmeliğin Önceki Hali Değişiklik Düzenlemesi Yönetmeliğin Son Hali 

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. 

 

MADDE 6 – Aynı 

Yönetmeliğin 

22 nci maddesinin ikinci 

fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“(2) 16 ncı maddenin beş, 

altı ve yedinci fıkrası 

hükümleri saklıdır.” 

 

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 beş, altı ve 

yedinci fıkrası hükümleri saklıdır. 

 

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 

MADDE 7 – Aynı 

Yönetmeliğin 23'üncü 

maddesinin birinci fıkrasında 

yer alan “ise” ibaresi 

yürürlükten kaldırılmış, “en 

fazla altı ay” ibaresinden 

sonra gelmek üzere “, katma 

değer vergisi iade 

incelemelerinde ise en fazla 

üç ay” ibaresi eklenmiş, 

üçüncü fıkrasında yer alan 

“altı ayı” ibaresi “tam ve 

sınırlı incelemelerde altı ayı, 

katma değer vergisi iade 

incelemelerinde ise iki ayı” 

şeklinde değiştirilmiştir. 

 

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 … en fazla altı 

ay, katma değer vergisi iade 

incelemelerinde ise en fazla üç 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.  
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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. 

… 

(3) Ek süre talebi ilgili birim 

tarafından değerlendirildikten 

sonra tam ve sınırlı incelemelerde 

altı ayı, katma değer vergisi iade 

incelemelerinde ise iki ayı 

geçmemek üzere ek süre 

verilebilir. Bu durumda, 

incelemenin bitirilememe nedeni 

ilgili birim tarafından nezdinde 

inceleme yapılana yazılı olarak 

bildirilir. 

… 

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-6/11/2015-29524) 

Bilançolarında yer alan 

rakamlardan net satışları ile 

aktif büyüklüğünün aritmetik 

ortalaması 50.000.000 

TL’nin üzerinde olan şirketler 

veya öz sermaye büyüklüğü 

15.000.000 TL’nin üzerinde 

olan şirketler ve bunlara ek 

olarak bu tutarlara 

bakılmaksızın bankalar, 

MADDE 8 – Aynı 

Yönetmeliğin 24'üncü 

maddesi yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

 

Mülga Madde 
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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. 
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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. 

(3) İlgili inceleme ve denetim 

birimi, iş yükünün 

fonksiyonel dağılımı, 

denetim gücünün etkin ve 

verimli kullanılması ile vergi 

MADDE 9 – Aynı 

Yönetmeliğin 25'inci 

maddesi yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

 

Mülga Madde 
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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. 

 

Uygulanmayacak 

hükümler 

MADDE 27 − (1) Maliye 

Bakanlığınca yapılmış olan 

diğer düzenlemelerin bu 

Yönetmelik hükümlerine 

aykırı hükümleri 

uygulanmaz. 

 

MADDE 10 – Aynı 

Yönetmeliğin 

27 nci maddesinin birinci 

fıkrasında yer alan “Maliye 

Bakanlığınca” ibaresi 

“Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca” olarak 

değiştirilmiştir. 

 

 

 

Uygulanmayacak hükümler 

MADDE 27 − (1) Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca yapılmış olan diğer 

düzenlemelerin bu Yönetmelik 

hükümlerine aykırı hükümleri 

uygulanmaz. 
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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. 

 

MADDE 11 – Aynı 

Yönetmeliğin geçici 1 inci 

maddesi yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

Mülga Madde 

Yürütme 

MADDE 30 − (1) Bu 

Yönetmelik hükümlerini 

Maliye Bakanı yürütür. 

 

MADDE 12 – Aynı 

Yönetmeliğin 30'uncu 

maddesinin birinci fıkrasında 

yer alan “Maliye Bakanı” 

ibaresi “Hazine ve Maliye 

Bakanı” olarak 

değiştirilmiştir. 

 

Yürütme 

MADDE 30 − (1) Bu Yönetmelik 

hükümlerini Hazine ve Maliye 

Bakanı yürütür. 

 

 

Söz konusu yönetmelik değişikliği yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 

 

Saygılarımızla… 
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