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VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI 

 
 

ÖZET : 

Yönetmelik değişikliği uyarınca sahte belge düzenleme fiili 

dolayısıyla düzenlenen Vergi Tekniği Raporu’nun başka bir 

mükellefin sahte belge kullandığına ilişkin tespitler içermesi 

durumunda, söz konusu vergi Tekniği Raporu, sahte belge 

kullanan mükellef nezdinde düzenlenecek vergi inceleme 

raporlarına ek yapılmayacak; ancak sahte belge kullanma fiili 

nedeniyle düzenlenecek vergi inceleme raporlarında, sahte 

belge düzenleyicisinin bu fiili işlediğinin tespitine dair Vergi 

Tekniği Raporunda yer alan bilgi, belge ve değerlendirmelere 

ayrıntılı olarak yer verilecektir. 

Ayrıca Yönetmeliğe “Oda ve Birlik Denetim Raporu”  Başlıklı 

65/A maddesi eklenmiş olup; Oda ve Birlik Denetim Raporu, 

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Kanunu kapsamında oda veya birlik denetimi 

sonucu düzenlenen rapordur. Yeterli sayıda düzenlenen Oda ve 

Birlik Denetim Raporları, ilgili mercilere iletilmek üzere Vergi 

Denetim Kurulu Başkanlığına teslim edilecektir. 

 

178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 29 uncu maddesine dayanılarak çıkarılan 

ve 31 Ekim 2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmi Gazete'de Vergi Denetim Kurulu 

Yönetmeliği, bu tarih itibariyle yürürlüğe girmişti. Söz konusu Yönetmeliğe ilişkin 

açıklamalarımız 31.10.2011/132 sayılı Sirkülerimizde yer almıştı.  

Daha sonra  

- - 27 Mart 2013 646 sayılı KHK ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun tarih ve 28600 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 

Yönetmelikle de söz konusu Yönetmelikte değişiklikler yapılmış, bu Yönetmelik 

değişikliğine ilişkin açıklamalarımız 28.03.2013/85 sayılı Sirkülerimizde,  

- - 28.05.2013 tarih ve 28668 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Vergi Denetim 

Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” ile söz 

konusu Yönetmeliğe eklenen Geçici 5’inci maddede ÖSYM tarafından yapılacak 
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ilk sınavdan önce giriş sınavı yapabileceği hüküm altına alınmış, bu Yönetmelik 

değişikliğine ilişkin açıklamalarımız 05.06.2013/125 sayılı Sirkülerimizde,  

- - 02.10.2013 tarih ve 28783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Vergi Denetim 

Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” ile aynı 

Yönetmelikte değişiklikler yapılmış, bu Yönetmelik değişikliğine ilişkin 

açıklamalarımız 3.10.2013/179 sayılı Sirkülerimizde,  

- 15 Ekim 2014 tarihli ve 29146 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Vergi Denetim 

Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” ile değişiklik 

yapılmış, bu Yönetmelik değişikliğine ilişkin açıklamalarımız 16.10.2014/198 

sayılı Sirkülerimizde, 

- 18 Şubat 2015 tarihli ve 29271 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Vergi 

Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” ile 

değişiklik yapılmış, bu Yönetmelik değişikliğine ilişkin açıklamalarımız 

23.02.2015/44 sayılı Sirkülerimizde, 

- 27 Ağustos 2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “VERGİ 

DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

YÖNETMELİK” ile değişiklik yapılmış, bu Yönetmelik değişikliğine ilişkin 

açıklamalarımız 28.08.2015/151 sayılı Sirkülerimizde, 

açıklanmıştı. 

 

Bu defa 25 Ekim 2016  tarihli ve 29868 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “VERGİ 

DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK”  

ile söz konusu Yönetmelik’de yeni bazı değişiklikler yapılmıştır. 

 

 Yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir. 

- -Sahte belge düzenleme fiili dolayısıyla düzenlenen Vergi Tekniği Raporunun 

başka bir mükellefin sahte belge kullandığına ilişkin tespitler içermesi 

durumunda, söz konusu vergi Tekniği Raporu, sahte belge kullanan mükellef 

nezdinde düzenlenecek vergi inceleme raporlarına ek yapılmayacak; ancak 

sahte belge kullanma fiili nedeniyle düzenlenecek vergi inceleme raporlarında, 

sahte belge düzenleyicisinin bu fiili işlediğinin tespitine dair Vergi Tekniği 

Raporunda yer alan bilgi, belge ve değerlendirmelere ayrıntılı olarak yer 

verilecektir. 

- Yönetmeliğe “Oda ve Birlik Denetim Raporu”  Başlıklı 65/A maddesi eklenmiştir. 

Buna göre Oda ve Birlik Denetim Raporu, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında oda veya birlik 
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denetimi sonucu düzenlenen rapordur. Yeterli sayıda düzenlenen Oda ve Birlik 

Denetim Raporları, ilgili mercilere iletilmek üzere Vergi Denetim Kurulu 

Başkanlığına teslim edilecektir. 

-  

Yapılan tüm değişikliklere aşağıda karşılaştırmalı Tablo halinde yer verilmiştir. 

 

Yönetmeliğin Önceki Hali Yönetmelik Değişikliği Yönetmeliğin Son Hali 

Kurulun görev ve yetkileri 

MADDE 5 –  

(1) Kurulun görev ve yetkileri 

şunlardır: 

… 

ı) Bakan tarafından verilen 

teftiş, inceleme, denetim ve 

soruşturmaları yapmak. 

MADDE 1 – 31/10/2011 

tarihli ve 28101 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Vergi 

Denetim Kurulu 

Yönetmeliğinin 5 inci 

maddesinin birinci fıkrasının 

(ı) bendinde yer alan 

“denetim ve” ibaresinden 

sonra gelmek üzere “idari” 

kelimesi eklenmiştir. 

 

Kurulun görev ve yetkileri 

MADDE 5 –  

(1) Kurulun görev ve yetkileri 

şunlardır: 

… 

ı) Bakan tarafından verilen 

teftiş, inceleme, denetim ve 

idari soruşturmaları yapmak. 

Vergi Müfettişlerinin görev 

ve yetkileri  

MADDE 38 –  

(1) Vergi Müfettişlerinin 

görev ve yetkileri şunlardır: 

… 

b) Bakanlık ve bağlı, ilgili ve 

ilişkili kuruluşlarında, Bakan 

tarafından Kurula verilen 

inceleme, teftiş, denetim ve 

soruşturmaları yapmak. 

MADDE 2 – Aynı 

Yönetmeliğin 38 inci 

maddesinin birinci fıkrasının 

(b) bendinde yer alan 

“denetim ve” ibaresinden 

sonra gelmek üzere “idari” 

kelimesi eklenmiştir. 

 

Vergi Müfettişlerinin görev 

ve yetkileri  

MADDE 38 –  

(1) Vergi Müfettişlerinin 

görev ve yetkileri şunlardır: 

… 

b) Bakanlık ve bağlı, ilgili ve 

ilişkili kuruluşlarında, Bakan 

tarafından Kurula verilen 

inceleme, teftiş, denetim ve 

idari soruşturmaları yapmak. 

Bildirimde bulunma  

MADDE 40 –  

(1) Vergi Müfettişleri, 

memurlar hakkında, 

işledikleri suçların nev'i ve 

mahiyetlerine göre, 3628 

sayılı Mal Bildiriminde 

MADDE 3 – Aynı 

Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi 

aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“MADDE 40 – (1) Vergi 

Müfettişleri, görevleri 

sebebiyle öğrendikleri suç 

Bildirimde bulunma  

MADDE 40 –  

(1) Vergi Müfettişleri, 

görevleri sebebiyle 

öğrendikleri suç 

oluşturabilecek fiilleri yetkili 

mercilere iletilmek üzere 
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Bulunulması, Rüşvet ve 

Yolsuzluklarla Mücadele 

Kanunu hükümleri 

çerçevesinde doğrudan, 4483 

sayılı Memurlar ve Diğer 

Kamu Görevlilerinin 

Yargılanması Hakkında Kanun 

hükümleri çerçevesinde ise 

Başkanlık aracılığıyla ilgili 

mercilere bir raporla 

kovuşturma, soruşturma veya 

inceleme yapılmak üzere 

gerekli bildirimde bulunurlar. 

oluşturabilecek fiilleri yetkili 

mercilere iletilmek üzere 

Başkanlığa bildirirler. 

(2) Başkanlıkça rapor 

düzenlenmesi gerektiği 

öngörülen haller dışında bu 

bildirimler yazıyla yapılır.” 

 

Başkanlığa bildirirler. 

(2) Başkanlıkça rapor 

düzenlenmesi gerektiği 

öngörülen haller dışında bu 

bildirimler yazıyla yapılır. 

 

Turne programının süresinde 

bitirilmesi  

MADDE 50 –  

(1) Vergi Müfettişleri 

çalışmalarını turne 

programlarında belirtilen 

sürelerde tamamlamaya 

mecburdurlar.  

(2) Turne programında 

gösterilen süreler on günden 

fazla uzatılamaz. On günü 

aşan uzatmalar için Başkanlık 

tarafından ayrıca 

görevlendirme şarttır.  

(3) Zorunlu haller dışında 

turne süresi içinde izin 

alınamaz. Zorunlu hallerde 

verilen izinler de turne 

süresine mahsup edilemez. 

MADDE 4 – Aynı 

Yönetmeliğin 50 nci 

maddesinin ikinci fıkrası 

aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“(2) Turne programında 

gösterilen süreler, işin 

gerektirdiği hallerde Başkanlık 

tarafından uzatılabilir.” 

 

Turne programının süresinde 

bitirilmesi  

MADDE 50 –  

(1) Vergi Müfettişleri 

çalışmalarını turne 

programlarında belirtilen 

sürelerde tamamlamaya 

mecburdurlar.  

(2) Turne programında 

gösterilen süreler, işin 

gerektirdiği hallerde Başkanlık 

tarafından uzatılabilir. 

 (3) Zorunlu haller dışında 

turne süresi içinde izin 

alınamaz. Zorunlu hallerde 

verilen izinler de turne 

süresine mahsup edilemez. 

Vergi inceleme raporları  

MADDE 57 –  

(1) Vergi inceleme raporları, 

Vergi Usul Kanunu ve diğer 

MADDE 5 – Aynı 

Yönetmeliğin 57 nci 

maddesinin üçüncü 

fıkrasından sonra gelmek 

Vergi inceleme raporları  

MADDE 57 –  

(1) Vergi inceleme raporları, 

Vergi Usul Kanunu ve diğer 
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gelir kanunlarına göre yapılan 

vergi incelemeleri sonucunda 

düzenlenir.  

(2) İnceleme raporları; 

mükellef veya vergi 

sorumlusu, vergi türü ve 

vergilendirme dönemi 

itibarıyla ayrı ayrı ve yeterli 

sayıda düzenlenir.  

(3) Yürütülmekte olan 

incelemelerde birden fazla 

mükellefi veya vergi türünü 

ya da aynı mükellefin birden 

fazla vergilendirme dönemini 

kapsayan eleştiri konusu 

yapılabilecek hususların tespit 

edilmesi halinde, konunun tek 

bir raporda ifade edilebilmesi 

amacıyla Vergi Tekniği Raporu 

düzenlenebilir. Bu raporlar, 

sonrasında düzenlenecek 

vergi inceleme raporlarının 

ekini oluşturur. 

üzere aşağıdaki fıkra 

eklenmiştir. 

“(4) Sahte belge düzenleme 

fiili dolayısıyla düzenlenen 

Vergi Tekniği Raporunun 

başka bir mükellefin sahte 

belge kullandığına ilişkin 

tespitler içermesi 

durumunda, söz konusu Vergi 

Tekniği Raporu, sahte belge 

kullanan mükellef nezdinde 

düzenlenecek vergi inceleme 

raporlarına ek yapılmaz. 

Ancak, sahte belge kullanma 

fiili nedeniyle düzenlenecek 

vergi inceleme raporlarında, 

sahte belge düzenleyicisinin 

bu fiili işlediğinin tespitine 

dair Vergi Tekniği Raporunda 

yer alan bilgi, belge ve 

değerlendirmelere ayrıntılı 

olarak yer verilir.” 

 

gelir kanunlarına göre yapılan 

vergi incelemeleri sonucunda 

düzenlenir.  

(2) İnceleme raporları; 

mükellef veya vergi 

sorumlusu, vergi türü ve 

vergilendirme dönemi 

itibarıyla ayrı ayrı ve yeterli 

sayıda düzenlenir.  

(3) Yürütülmekte olan 

incelemelerde birden fazla 

mükellefi veya vergi türünü 

ya da aynı mükellefin birden 

fazla vergilendirme dönemini 

kapsayan eleştiri konusu 

yapılabilecek hususların tespit 

edilmesi halinde, konunun tek 

bir raporda ifade edilebilmesi 

amacıyla Vergi Tekniği Raporu 

düzenlenebilir. Bu raporlar, 

sonrasında düzenlenecek 

vergi inceleme raporlarının 

ekini oluşturur. 

(4) Sahte belge düzenleme 

fiili dolayısıyla düzenlenen 

Vergi Tekniği Raporunun 

başka bir mükellefin sahte 

belge kullandığına ilişkin 

tespitler içermesi 

durumunda, söz konusu Vergi 

Tekniği Raporu, sahte belge 

kullanan mükellef nezdinde 

düzenlenecek vergi inceleme 

raporlarına ek yapılmaz. 

Ancak, sahte belge kullanma 

fiili nedeniyle düzenlenecek 
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vergi inceleme raporlarında, 

sahte belge düzenleyicisinin 

bu fiili işlediğinin tespitine 

dair Vergi Tekniği Raporunda 

yer alan bilgi, belge ve 

değerlendirmelere ayrıntılı 

olarak yer verilir. 

 

 

Cevaplı rapor  

MADDE 60 –  

… 

(2) Cevaplı raporların aslı ile 

birer örneği; aslı usulüne göre 

cevaplandırıldıktan sonra geri 

gönderilmek, örneği teftiş 

dosyasında saklanmak üzere, 

rapor numarasını taşıyan 

birer yazıya bağlı olarak ilgili 

yerlere tebliğ olunur. 

MADDE 6 –  Aynı 

Yönetmeliğin 60 ıncı 

maddesinin ikinci fıkrası 

aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“(2) Başkanlık, teftiş raporlama 

standartları ve teftiş 

rehberlerine uygunluğu 

yönünden değerlendirilmek 

üzere, ilgili birimlere 

tebliğinden önce cevaplı 

raporların Başkanlığa 

elektronik veya yazılı ortamda 

gönderilmesini isteyebilir. 

Başkanlıkça tebliği uygun 

görülen cevaplı raporlar ile 

Başkanlığa ulaştığı tarihi 

izleyen beş işgünü içinde uygun 

görüş bildirilmeyen cevaplı 

raporların aslı ile birer örneği; 

aslı usulüne göre 

cevaplandırıldıktan sonra geri 

gönderilmek, örneği teftiş 

dosyasında saklanmak üzere, 

rapor numarasını taşıyan birer 

yazıya bağlı olarak ilgili 

yerlere tebliğ olunur.” 

Cevaplı rapor  

MADDE 60 –  

… 

(2) Başkanlık, teftiş raporlama 

standartları ve teftiş 

rehberlerine uygunluğu 

yönünden değerlendirilmek 

üzere, ilgili birimlere 

tebliğinden önce cevaplı 

raporların Başkanlığa 

elektronik veya yazılı ortamda 

gönderilmesini isteyebilir. 

Başkanlıkça tebliği uygun 

görülen cevaplı raporlar ile 

Başkanlığa ulaştığı tarihi 

izleyen beş işgünü içinde 

uygun görüş bildirilmeyen 

cevaplı raporların aslı ile birer 

örneği; aslı usulüne göre 

cevaplandırıldıktan sonra geri 

gönderilmek, örneği teftiş 

dosyasında saklanmak üzere, 

rapor numarasını taşıyan 

birer yazıya bağlı olarak ilgili 

yerlere tebliğ olunur. 
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Raporlar üzerine yapılan 

işlemler  

MADDE 62 –  

(1) Cevaplı, görüş ve öneri ile 

genel kuruluş raporları 

üzerine yapılması gereken 

işlemlerin ilgili dairelerde 

izlenmesi Başkanlığa aittir.  

(2) Raporlar üzerine ilgili üst 

makamların uygulanmasını 

yerinde gördükleri işlemlere 

ait bildiriler Başkanlıkça, 

raporu yazan Vergi 

Müfettişine, rapor birden 

fazla Vergi Müfettişine ait ise 

en kıdemlisine gönderilir.  

(3) Vergi Müfettişleri, yapılan 

tebligatı uygun ve yeterli 

buldukları takdirde 

“Görülmüştür” notu ile 

Başkanlığa geri gönderirler. 

Aksi halde konu ile ilgili 

görüşlerini gerekçeleriyle 

birlikte, en geç 15 gün içinde 

Başkanlığa bildirirler.  

(4) Vergi Müfettişlerinin bu 

yeni görüşleri karşısında 

dairelerin kendi tutum ve 

işlemlerini değiştirmemeleri 

halinde, Başkanlık konuyu üç 

kıdemli Vergi Müfettişine 

birlikte inceletir. Bu 

incelemeye ait raporu, 

gerekirse kendi görüşünü de 

ekleyerek, Bakanlık 

MADDE 7 – Aynı 

Yönetmeliğin 62 nci 

maddesinin başlığı “Teftiş 

raporları üzerine yapılacak 

işlemler” olarak 

değiştirilmiştir. 

 

Teftiş raporları üzerine 

yapılacak işlemler  

MADDE 62 –  

(1) Cevaplı, görüş ve öneri ile 

genel kuruluş raporları 

üzerine yapılması gereken 

işlemlerin ilgili dairelerde 

izlenmesi Başkanlığa aittir.  

(2) Raporlar üzerine ilgili üst 

makamların uygulanmasını 

yerinde gördükleri işlemlere 

ait bildiriler Başkanlıkça, 

raporu yazan Vergi 

Müfettişine, rapor birden 

fazla Vergi Müfettişine ait ise 

en kıdemlisine gönderilir.  

(3) Vergi Müfettişleri, yapılan 

tebligatı uygun ve yeterli 

buldukları takdirde 

“Görülmüştür” notu ile 

Başkanlığa geri gönderirler. 

Aksi halde konu ile ilgili 

görüşlerini gerekçeleriyle 

birlikte, en geç 15 gün içinde 

Başkanlığa bildirirler.  

(4) Vergi Müfettişlerinin bu 

yeni görüşleri karşısında 

dairelerin kendi tutum ve 

işlemlerini değiştirmemeleri 

halinde, Başkanlık konuyu üç 

kıdemli Vergi Müfettişine 

birlikte inceletir. Bu 

incelemeye ait raporu, 

gerekirse kendi görüşünü de 

ekleyerek, Bakanlık 
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Makamına sunar ve durumu 

ilgili Vergi Müfettişine de 

bildirir. Yapılacak işleme 

Bakanın kararı esas olur. 

Makamına sunar ve durumu 

ilgili Vergi Müfettişine de 

bildirir. Yapılacak işleme 

Bakanın kararı esas olur. 

 

Soruşturma raporu  

MADDE 64 –  

(1) Memurlar ve diğer kamu 

görevlileri hakkında savcılığa 

doğrudan bildirilmesi gereken 

suçlar hakkında yapılan 

soruşturma ile malvarlığı 

soruşturması sonucunda suç 

duyurusunda bulunulması 

halinde düzenlenmesi 

gereken rapordur.  

(2) Yeterli sayıda düzenlenen 

soruşturma raporları 

doğrudan doğruya 

Cumhuriyet Başsavcılığına 

intikal ettirilmekle beraber bir 

örneği de Başkanlığa teslim 

edilir. 

MADDE 8 – Aynı 

Yönetmeliğin 64 üncü 

maddesinin başlığı “3628 

sayılı Kanun uyarınca 

düzenlenecek Soruşturma 

Raporu” olarak, ikinci fıkrası 

ise aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir.  

“(2) Yeterli sayıda düzenlenen 

soruşturma raporları, 

Cumhuriyet Başsavcılığına 

intikal ettirilmek üzere 

Başkanlığa teslim edilir.” 

 

3628 sayılı Kanun uyarınca 

düzenlenecek Soruşturma 

Raporu  

MADDE 64 –  

(1) Memurlar ve diğer kamu 

görevlileri hakkında savcılığa 

doğrudan bildirilmesi gereken 

suçlar hakkında yapılan 

soruşturma ile malvarlığı 

soruşturması sonucunda suç 

duyurusunda bulunulması 

halinde düzenlenmesi 

gereken rapordur.  

(2) Yeterli sayıda düzenlenen 

soruşturma raporları, 

Cumhuriyet Başsavcılığına 

intikal ettirilmek üzere 

Başkanlığa teslim edilir. 

 MADDE 9 – Aynı 

Yönetmeliğin 65 inci 

maddesinden sonra gelmek 

üzere aşağıdaki madde 

eklenmiştir.  

“Oda ve Birlik Denetim 

Raporu 

MADDE 65/A – (1) Oda ve 

Birlik Denetim Raporu, 3568 

sayılı Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirlik ve Yeminli 

Mali Müşavirlik Kanunu 

kapsamında oda veya birlik 

Oda ve Birlik Denetim 

Raporu 

MADDE 65/A –  

(1) Oda ve Birlik Denetim 

Raporu, 3568 sayılı Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirlik 

ve Yeminli Mali Müşavirlik 

Kanunu kapsamında oda veya 

birlik denetimi sonucu 

düzenlenen rapordur.  

(2) Yeterli sayıda düzenlenen 

Oda ve Birlik Denetim 

Raporları, ilgili mercilere 
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denetimi sonucu düzenlenen 

rapordur.  

(2) Yeterli sayıda düzenlenen 

Oda ve Birlik Denetim 

Raporları, ilgili mercilere 

iletilmek üzere Başkanlığa 

teslim edilir.” 

 

iletilmek üzere Başkanlığa 

teslim edilir. 

 

 

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 DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 

 

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

Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “denetim ve” ibaresinden sonra 

gelmek üzere “idari” kelimesi eklenmiştir. 

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “denetim ve” 

ibaresinden sonra gelmek üzere “idari” kelimesi eklenmiştir. 

 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“MADDE 40 – (1) Vergi Müfettişleri, görevleri sebebiyle öğrendikleri suç oluşturabilecek fiilleri yetkili 

mercilere iletilmek üzere Başkanlığa bildirirler. 

 

(2) Başkanlıkça rapor düzenlenmesi gerektiği öngörülen haller dışında bu bildirimler yazıyla yapılır.” 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(2) Turne programında gösterilen süreler, işin gerektirdiği hallerde Başkanlık tarafından uzatılabilir.” 

 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki 

fıkra eklenmiştir. 

“(4) Sahte belge düzenleme fiili dolayısıyla düzenlenen Vergi Tekniği Raporunun başka bir mükellefin 

sahte belge kullandığına ilişkin tespitler içermesi durumunda, söz konusu Vergi Tekniği Raporu, sahte 

belge kullanan mükellef nezdinde düzenlenecek vergi inceleme raporlarına ek yapılmaz. Ancak, sahte 

belge kullanma fiili nedeniyle düzenlenecek vergi inceleme raporlarında, sahte belge düzenleyicisinin bu 

fiili işlediğinin tespitine dair Vergi Tekniği Raporunda yer alan bilgi, belge ve değerlendirmelere ayrıntılı 

olarak yer verilir.” 

 

MADDE 6 –  Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(2) Başkanlık, teftiş raporlama standartları ve teftiş rehberlerine uygunluğu yönünden değerlendirilmek 

üzere, ilgili birimlere tebliğinden önce cevaplı raporların Başkanlığa elektronik veya yazılı ortamda 

gönderilmesini isteyebilir. Başkanlıkça tebliği uygun görülen cevaplı raporlar ile Başkanlığa ulaştığı 
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tarihi izleyen beş işgünü içinde uygun görüş bildirilmeyen cevaplı raporların aslı ile birer örneği; aslı 

usulüne göre cevaplandırıldıktan sonra geri gönderilmek, örneği teftiş dosyasında saklanmak üzere, rapor 

numarasını taşıyan birer yazıya bağlı olarak ilgili yerlere tebliğ olunur.” 

 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin başlığı “Teftiş raporları üzerine yapılacak işlemler” 

olarak değiştirilmiştir. 

 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin başlığı “3628 sayılı Kanun uyarınca düzenlenecek 

Soruşturma Raporu” olarak, ikinci fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“(2) Yeterli sayıda düzenlenen soruşturma raporları, Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmek üzere 

Başkanlığa teslim edilir.” 

 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.  

 

“Oda ve Birlik Denetim Raporu 

MADDE 65/A – (1) Oda ve Birlik Denetim Raporu, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 

Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında oda veya birlik denetimi sonucu düzenlenen rapordur.  

(2) Yeterli sayıda düzenlenen Oda ve Birlik Denetim Raporları, ilgili mercilere iletilmek üzere 

Başkanlığa teslim edilir.” 

 

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

MADDE 11 – 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- 27/3/2013 28600 

2- 5/6/2013 28668 

3- 2/10/2013 28783 

4- 15/10/2014 29146 

5- 18/2/2015 29271 

6 27/8/2015 29458 

 


