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VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA  
DAİR YÖNETMELİK  YAYIMLANDI 

 

ÖZET : 

Yönetmelik değişikliği uyarınca; 

 

- Mükellefler itiraz ve mülahazalarının tutanağa 

geçirilebilmesini sağlamak amacıyla talep etmeleri 

durumunda iki gün önceden vergi inceleme 

tutanaklarının taslaklarını alabileceklerdir. 

- Defter ve belgelerinin yazılı olarak istenmesi ile ilgili 

düzenlenen yazılarda mükelleflere en az 15 gün süre 

verilecektir. 

- Rapor Değerlendirme Komisyonlarında dinlenme 

talebinin olup olmadığı hususu düzenlenen vergi 

inceleme tutanaklarına alıncaktır. 

- Yapılan vergi incelemesi sonucunda, inceleme konusu 

ve dönemine ilişkin eleştiriyi gerektirecek herhangi bir 

hususun tespit edilememesi halinde bu durum ilgili 

birim tarafından mükellefe yazı ile bildirilecektir. 

 

10 Temmuz 2011 tarihli ve 27990 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 646 sayılı VERGİ 

DENETİM KURULU BAŞKANLIĞININ KURULMASI AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN 

HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE 

KARARNAME ile Maliye Bakanlığı bünyesi içerisinde Vergi Denetim Kurulu oluşturulmuş 

ve bu Kararname ile Maliye Bakanlığı bünyesinde yer alan farklı denetim birimleri 

birleştirilmişti. 646 sayılı KHK ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 140 ıncı maddesinde 

de değişiklik yapılarak, bu maddenin son fıkrasında 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 

tutarlarının Maliye Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirleneceği hüküm altına 

alınmıştı. 
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646 sayılı KHK ile 178 sayılı KHK ve Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişiklikler 

sonucunda, Maliye Bakanlığı’nca çıkarılan “Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul Ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik” 31 Ekim 2011 Tarihli ve 28101 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak, yayımı tarihinde yürürlüğe girmişti. Bu Yönetmelikle ilgili açıklamalarımız 

31.10.2011/130 sayılı Sirkülerimizde yer almıştı. 

 

8 Ağustos 2012 tarihi ve 28378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan VERGİ 

İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARHAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK’le Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul Ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik’in 24’üncü maddesinde değişiklikler yapılarak vergi incelemesine 

tabi tutulma bakımından birinci sınıf tüccarların yıllık iş hacimleri, aktif ve öz sermaye 

büyüklüklerine ilişkin tutarlar yeniden belirlenmiş; konuyla ilgili açıklamalarımıza ise 

08.08.2012/144 sayılı Sirkülerimizde yer verilmişti. 

 

6 Kasım 2015 tarih ve 29524 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “VERGİ 

İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARHAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” ile de söz konusu Yönetmelikte bazı değişiklikler 

yapılmış konuyla ilgili açıklamalarımıza 9.11.2015/160 sayılı Sirkülerimizde yer 

verilmişti.  

 

Bu defa 25 Ekim 2015 tarihli ve 29868 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “VERGİ 

İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ” ile söz konusu Yönetmelik’de yeni bazı 

değişiklikler yapılmıştır. 

  

Yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir. 

 

- Vergi incelemesi, sadece inceleme görev yazısında belirtilen konu ve döneme 

ilişkin olarak yapılır. İnceleme konusu ve dönemi ile ilgili olmayan herhangi bir 

hususa ilişkin mükelleften bilgi ve belge talebinde bulunulamaz. 

- Mükelleflerin defter ve belgelerinin yazılı olarak istenmesi ile ilgili düzenlenen 

yazılarda en az 15 gün süre verilmelidir. 

- Mükellefler;  itiraz ve mülahazalarının tutanağa geçirilebilmesini sağlamak 

amacıyla talep etmeleri durumunda iki gün önceden vergi inceleme 

tutanaklarının taslaklarını alabileceklerdir. 
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- Tutanağın taslak halinin mükellefin bilgisine sunulduğu hususu ile mükelleflerin 

Rapor Değerlendirme Komisyonlarında dinlenme talebinin olup olmadığı 

hususunun düzenlenen vergi inceleme tutanaklarına alınmasına ilişkin 

düzenleme yapılmıştır. 

- Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca, vergi inceleme görevleri ile ilgili 

olarak tespit edilen ve eleştiri gerektiren bir hususun diğer vergisel işlemlerin 

düzeltilmesini de gerektirdiği durumlarda bu işlemlere ilişkin düzeltme 

önerilerine vergi inceleme raporlarında yer verilmesine ve farklı mükellefler 

nezdinde vergisel işlemlerin düzeltilmesine yönelik vergi inceleme raporu 

düzenlenmesi gerekiyorsa, söz konusu durumun inceleme görevini verenlere 

bildirilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır. 

- Yapılan vergi incelemesi sonucunda, inceleme konusu ve dönemine ilişkin 

eleştiriyi gerektirecek herhangi bir hususun tespit edilememesi halinde bu 

durum ilgili birim tarafından mükellefe yazı ile bildirilecektir. 

 

Yapılan tüm değişikliklere aşağıda karşılaştırmalı Tablo halinde yer verilmiştir. 

 

Yönetmeliğin 

Önceki Hali 
Yönetmelik Değişikliği Yönetmeliğin Son Hali 

Vergi inceleme 

görevinin 

verilmesi  

MADDE 6 –  

… 

(3) Yürütülmekte 

olan incelemeler 

sırasında, 

görevlendirme 

yazısında yer alan 

inceleme konusu 

veya döneminden 

farklı bir konu 

veya döneme 

ilişkin eleştiriyi 

gerektiren 

hususların tespiti 

MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 

28101 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Vergi İncelemelerinde 

Uyulacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 

6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“(3) Vergi incelemesi, 

sadece inceleme görev yazısında 

belirtilen konu ve döneme ilişkin 

olarak yapılır. İnceleme konusu ve 

dönemi ile ilgili olmayan herhangi 

bir hususa ilişkin mükelleften bilgi 

ve belge talebinde bulunulamaz. 

Yürütülmekte olan incelemeler 

sırasında, görevlendirme 

yazısında belirtilenden farklı bir 

Vergi inceleme görevinin 

verilmesi  

MADDE 6 –  

… 

(3) Vergi incelemesi, sadece 

inceleme görev yazısında 

belirtilen konu ve döneme ilişkin 

olarak yapılır. İnceleme konusu ve 

dönemi ile ilgili olmayan herhangi 

bir hususa ilişkin mükelleften bilgi 

ve belge talebinde bulunulamaz. 

Yürütülmekte olan incelemeler 

sırasında, görevlendirme 

yazısında belirtilenden farklı bir 

konu veya döneme ilişkin 

eleştiriyi gerektiren hususların 

tespiti durumunda söz konusu 
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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. 

konu veya döneme ilişkin 

eleştiriyi gerektiren hususların 

tespiti durumunda söz konusu 

durum inceleme görevini 

verenlere bildirilir. 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.” 

 

durum inceleme görevini 

verenlere bildirilir. 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. 

 

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 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 

12 nci maddesinin birinci 

fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

“Yazıda, ibraz edilecek defter ve 

belgeler ile on beş günden az 

olmamak üzere ibraz süresine, 

ibraz yerine ve ibraz edilmemesi 

halinde uygulanacak 

müeyyidelere yer verilir.”  

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 on beş günden az 

olmamak üzere ibraz süresine, 

ibraz yerine ve ibraz edilmemesi 

halinde uygulanacak 

müeyyidelere yer verilir. 
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süresi ve yeri, 

ibraz edilmemesi 

halinde 

uygulanacak 

müeyyidelere yer 

verilir. 

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. 

 

 

 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 

16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının 

birinci cümlesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“Bu tutanakların taslakları, 

mükelleflerin itiraz ve 

mülahazalarının tutanağa 

geçirilebilmesini sağlamak 

amacıyla, mükelleflerin talep 

etmesi durumunda iki gün 

önceden mükelleflerin bilgisine 

sunulur.” 

 

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) Bu tutanakların taslakları, 

mükelleflerin itiraz ve 

mülahazalarının tutanağa 

geçirilebilmesini sağlamak 

amacıyla, mükelleflerin talep 

etmesi durumunda iki gün 

önceden mükelleflerin bilgisine 

sunulur. Tutanaklarda incelemeyi 

yapanın kanaatini belirten yorum, 

hüküm ve ifadelere yer verilmez. 

… 
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… 

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 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 

17 nci maddesinin birinci fıkrasına 

aşağıdaki bentler eklenmiştir. 

“f) Tutanağın taslak halinin 

16 ncı maddenin ikinci fıkrası 

uyarınca mükellefin bilgisine 

sunulduğu hususu, 

g) Mükelleflerin Rapor 

Değerlendirme Komisyonlarında 

dinlenme talebinin olup 

olmadığına ilişkin ifade,” 

 

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 ve yapılması 

muhtemel işlemlerin neler 

olduğunun, tutanağın 

düzenlenmesinden önce 

bildirildiği hususu,  

f) Tutanağın taslak halinin 

16 ncı maddenin ikinci fıkrası 

uyarınca mükellefin bilgisine 

sunulduğu hususu, 

g) Mükelleflerin Rapor 

Değerlendirme Komisyonlarında 
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inceleme yapılan 

mükellefe, 

tutanakta yer alan 

hususların vergi 

kanunları 

karşısında 

yapılması 

muhtemel 

işlemler 

bakımından 

ispatlama vasıtası 

olduğunun ve 

yapılması 

muhtemel 

işlemlerin neler 

olduğunun, 

tutanağın 

düzenlenmesinde

n önce bildirildiği 

hususu,  

 

yer alır. 

dinlenme talebinin olup 

olmadığına ilişkin ifade, 

 

yer alır. 

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 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 

uncu maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“MADDE 19 – (1) Vergi inceleme 

raporları, vergi türü ve dönemi 

itibarıyla 

ayrı ayrı düzenlenir. Vergilendirm

e dönemi bir yıldan daha kısa olan 

vergilere ilişkin vergi inceleme 

raporları, her bir döneme ilişkin 

matrah ve/veya vergi farkları 

ayrı ayrı gösterilmek suretiyle 

hesap dönemine göre kazançları 

tespit edilenler için takvim yılı 

Vergi inceleme raporlarının 

düzenlenmesi  

MADDE 19 –  

 (1) Vergi inceleme raporları, vergi 

türü ve dönemi itibarıyla 

ayrı ayrı düzenlenir. Vergilendirm

e dönemi bir yıldan daha kısa olan 

vergilere ilişkin vergi inceleme 

raporları, her bir döneme ilişkin 

matrah ve/veya vergi farkları 

ayrı ayrı gösterilmek suretiyle 

hesap dönemine göre kazançları 

tespit edilenler için takvim yılı 

aşılmamak koşuluyla, özel hesap 
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raporları, her bir 

döneme ilişkin 

matrah ve/veya 

vergi farkları ayrı 

ayrı gösterilmek 

(Değişik ibare:RG-

6/11/2015-29524) 

suretiyle hesap 

dönemine göre 

kazançları tespit 

edilenler için 

takvim yılı 

aşılmamak 

koşuluyla (Ek 

ibare:RG-

6/11/2015-29524) 

,özel hesap 

dönemine tâbi 

mükelleflerde ise 

özel hesap 

dönemine tekabül 

edecek şekilde 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 

aşılmamak koşuluyla, özel hesap 

dönemine tâbi mükelleflerde ise 

özel hesap dönemine tekabül 

edecek şekilde 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) Vergi incelemesi 

yapmaya yetkili olanlarca, vergi 

inceleme görevleri ile ilgili olarak 

tespit edilen ve eleştiri gerektiren 

bir hususun diğer vergisel 

işlemlerin düzeltilmesini de 

gerektirdiği durumlarda bu 

işlemlere ilişkin düzeltme 

önerilerine vergi inceleme 

raporlarında yer verilir. Ancak 

farklı mükellef nezdinde vergisel 

işlemlerin düzeltilmesine yönelik 

vergi inceleme raporu 

düzenlenmesi gerekiyorsa, söz 

konusu durum inceleme görevini 

verenlere bildirilir. 

(4) Tarhiyat ve/veya ceza 

önerisi içeren vergi inceleme 

raporları; giriş, usul incelemeleri, 

hesap incelemeleri, eleştirilen 

hususlar ile sonuç bölümlerinden 

oluşur. Mükellefin inceleme 

esnasında ileri sürdüğü ve 

dönemine tâbi mükelleflerde ise 

özel hesap dönemine tekabül 

edecek şekilde 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) Vergi incelemesi 

yapmaya yetkili olanlarca, vergi 

inceleme görevleri ile ilgili olarak 

tespit edilen ve eleştiri gerektiren 

bir hususun diğer vergisel 

işlemlerin düzeltilmesini de 

gerektirdiği durumlarda bu 

işlemlere ilişkin düzeltme 

önerilerine vergi inceleme 

raporlarında yer verilir. Ancak 

farklı mükellef nezdinde vergisel 

işlemlerin düzeltilmesine yönelik 

vergi inceleme raporu 

düzenlenmesi gerekiyorsa, söz 

konusu durum inceleme görevini 

verenlere bildirilir. 

(4) Tarhiyat ve/veya ceza 

önerisi içeren vergi inceleme 

raporları; giriş, usul incelemeleri, 

hesap incelemeleri, eleştirilen 

hususlar ile sonuç bölümlerinden 

oluşur. Mükellefin inceleme 

esnasında ileri sürdüğü ve 

tutanakta yer alan itiraz ve 
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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) (Mülga:RG-

tutanakta yer alan itiraz ve 

mülahazaları ile bunlara ilişkin 

ayrıntılı değerlendirmelere 

raporun eleştirilen hususlar 

bölümünde yer verilir. Mükellef 

hakkında önerilen vergi ve ceza 

tutarları, herhangi bir tereddüde 

yer vermeyecek açıklıkta ve 

anlaşılır bir şekilde vergi inceleme 

raporlarının sonuç bölümünde 

gösterilir.  

(5) Yapılan vergi incelemesi 

sonucunda, inceleme konusu ve 

dönemine ilişkin eleştiriyi 

gerektirecek herhangi bir hususun 

tespit edilememesi halinde bu 

durum ilgili birim tarafından 

mükellefe yazı ile bildirilir.  

(6) Vergi müfettişleri, vergi 

inceleme raporları ile bu 

raporlara ilişkin içeriği Başkanlıkça 

belirlenmiş olan rapor özetlerini, 

Başkanlığın bilgi işlem sistemi ile 

uyumlu olacak şekilde düzenler ve 

bunların birer örneğini elektronik 

ortamda Başkanlığa gönderirler.” 

mülahazaları ile bunlara ilişkin 

ayrıntılı değerlendirmelere 

raporun eleştirilen hususlar 

bölümünde yer verilir. Mükellef 

hakkında önerilen vergi ve ceza 

tutarları, herhangi bir tereddüde 

yer vermeyecek açıklıkta ve 

anlaşılır bir şekilde vergi inceleme 

raporlarının sonuç bölümünde 

gösterilir.  

(5) Yapılan vergi incelemesi 

sonucunda, inceleme konusu ve 

dönemine ilişkin eleştiriyi 

gerektirecek herhangi bir hususun 

tespit edilememesi halinde bu 

durum ilgili birim tarafından 

mükellefe yazı ile bildirilir.  

(6) Vergi müfettişleri, vergi 

inceleme raporları ile bu raporlara 

ilişkin içeriği Başkanlıkça 

belirlenmiş olan rapor özetlerini, 

Başkanlığın bilgi işlem sistemi ile 

uyumlu olacak şekilde düzenler ve 

bunların birer örneğini elektronik 

ortamda Başkanlığa gönderirler. 
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6/11/2015-29524)  

(5) Vergi inceleme 

raporları, 

Başkanlığın bilgi 

işlem sistemi ile 

uyumlu olacak 

şekilde düzenlenir 

ve bir örneği 

elektronik 

ortamda 

Başkanlığa 

gönderilir. 

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. 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 

26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte 

yer alan usul ve esaslara aykırılık 

teşkil etmemek kaydıyla 

yürütülecek vergi incelemelerinde 

uyulacak diğer usul ve esasları 

belirlemeye ve bildirimleri 

elektronik ortam ve bilgi iletişim 

araçları kullanarak yaptırmaya 

vergi incelemesi yapmaya yetkili 

olanların bağlı bulundukları 

inceleme ve denetim birimleri 

yetkilidir.” 

Yetki  

MADDE 26 –  

 

 (1) Bu Yönetmelikte yer alan usul 

ve esaslara aykırılık teşkil 

etmemek kaydıyla yürütülecek 

vergi incelemelerinde uyulacak 

diğer usul ve esasları belirlemeye 

ve bildirimleri elektronik ortam ve 

bilgi iletişim araçları kullanarak 

yaptırmaya vergi incelemesi 

yapmaya yetkili olanların bağlı 

bulundukları inceleme ve denetim 

birimleri yetkilidir. 

Yönetmelik değişikliği yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup; Sirkülerimize ek 

olarak verilmiştir. 

Saygılarımızla… 
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25 Ekim 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29868 

 

YÖNETMELİK 

 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK  

 

MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi İncelemelerinde 

Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir.  

 

“(3) Vergi incelemesi, sadece inceleme görev yazısında belirtilen konu ve döneme ilişkin olarak yapılır. 

İnceleme konusu ve dönemi ile ilgili olmayan herhangi bir hususa ilişkin mükelleften bilgi ve belge 

talebinde bulunulamaz. Yürütülmekte olan incelemeler sırasında, görevlendirme yazısında belirtilenden 

farklı bir konu veya döneme ilişkin eleştiriyi gerektiren hususların tespiti durumunda söz konusu durum 

inceleme görevini verenlere bildirilir. 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.” 

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“Yazıda, ibraz edilecek defter ve belgeler ile on beş günden az olmamak üzere ibraz süresine, ibraz yerine 

ve ibraz edilmemesi halinde uygulanacak müeyyidelere yer verilir.”  

 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“Bu tutanakların taslakları, mükelleflerin itiraz ve mülahazalarının tutanağa geçirilebilmesini sağlamak 

amacıyla, mükelleflerin talep etmesi durumunda iki gün önceden mükelleflerin bilgisine sunulur.” 

 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir. 

f) Tutanağın taslak halinin 16 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca mükellefin bilgisine sunulduğu hususu, 

g) Mükelleflerin Rapor Değerlendirme Komisyonlarında dinlenme talebinin olup olmadığına ilişkin 

ifade,” 
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“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 hesap 

dönemine göre kazançları tespit edilenler için takvim yılı aşılmamak koşuluyla, özel hesap dönemine tâbi 

mükelleflerde ise özel hesap dönemine tekabül edecek şekilde 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) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca, vergi inceleme görevleri ile ilgili olarak tespit edilen ve 

eleştiri gerektiren bir hususun diğer vergisel işlemlerin düzeltilmesini de gerektirdiği durumlarda bu 

işlemlere ilişkin düzeltme önerilerine vergi inceleme raporlarında yer verilir. Ancak farklı mükellef 

nezdinde vergisel işlemlerin düzeltilmesine yönelik vergi inceleme raporu düzenlenmesi gerekiyorsa, söz 

konusu durum inceleme görevini verenlere bildirilir. 

(4) Tarhiyat ve/veya ceza önerisi içeren vergi inceleme raporları; giriş, usul incelemeleri, hesap 

incelemeleri, eleştirilen hususlar ile sonuç bölümlerinden oluşur. Mükellefin inceleme esnasında ileri 

sürdüğü ve tutanakta yer alan itiraz ve mülahazaları ile bunlara ilişkin ayrıntılı değerlendirmelere raporun 

eleştirilen hususlar bölümünde yer verilir. Mükellef hakkında önerilen vergi ve ceza tutarları, herhangi bir 

tereddüde yer vermeyecek açıklıkta ve anlaşılır bir şekilde vergi inceleme raporlarının sonuç bölümünde 

gösterilir.  

(5) Yapılan vergi incelemesi sonucunda, inceleme konusu ve dönemine ilişkin eleştiriyi gerektirecek 

herhangi bir hususun tespit edilememesi halinde bu durum ilgili birim tarafından mükellefe yazı ile 

bildirilir.  

(6) Vergi müfettişleri, vergi inceleme raporları ile bu raporlara ilişkin içeriği Başkanlıkça belirlenmiş olan 

rapor özetlerini, Başkanlığın bilgi işlem sistemi ile uyumlu olacak şekilde düzenler ve bunların birer 

örneğini elektronik ortamda Başkanlığa gönderirler.” 

 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan usul ve esaslara aykırılık teşkil etmemek kaydıyla 

yürütülecek vergi incelemelerinde uyulacak diğer usul ve esasları belirlemeye ve bildirimleri elektronik 

ortam ve bilgi iletişim araçları kullanarak yaptırmaya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların bağlı 

bulundukları inceleme ve denetim birimleri yetkilidir.” 
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MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

  

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 

Tarihi Sayısı 

31/10/2011 28101 

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 

Tarihi Sayısı 

1- 8/8/2012 28378 

2- 6/11/2015 29524 

 

 


