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VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA 
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

YAYIMLANDI 
 

ÖZET : 

Birinci sınıf tüccarların, vergi incelemesine tabi tutulma bakımından 

yıllık iş hacimleri, aktif ve öz sermaye büyüklükleri esas alınarak 

gruplara ayrılması usulünde değişikliğe  yapılmış,  bu kapsamda  

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 birinci grup sayılmıştır.  

 

 

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. 

 

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

İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARHAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” ile “Vergi İncelemelerinde 

Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te bazı değişiklikler yapılmıştır. 

 

 

Yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir: 

 

- Öz sermaye büyüklüğü hesap dönemi sonundaki bilançonun pasif tablosunda yer alan 

öz kaynaklar toplamına göre değil hesap dönemi sonundaki bilançoda 213 sayılı Vergi 

Usul Kanununa göre hesaplanan öz sermaye toplamına göre hesaplanacaktır. 

- Vergi inceleme tutanaklarının düzenlenmesi esnasında tutanakta yer alan hususların 

vergi kanunları karşısında yapılması muhtemel işlemler bakımından ispatlama vasıtası 

olduğu ve yapılması muhtemel işlemlerin neler olduğu mükellefe izah edilecektir 

- Mükelleflerin, inceleme sırasında vergi kanunlarına göre eleştiri konusu yapılacak 

hususlarla ilgili olarak inceleme elemanına özelge ibraz etmesi durumunda, özelge 

inceleme tutanağına dâhil edilecek ve özelgenin mükellefin durumunu açıklayıp 

açıklamadığı hususu, inceleme elemanı tarafından düzenlenen raporda 

değerlendirilecektir. 

- Birinci sınıf tüccarların, vergi incelemesine tabi tutulma bakımından yıllık iş hacimleri, 

aktif ve öz sermaye büyüklükleri esas alınarak gruplara ayrılmasının usulünde 

değişikliğe gidilmiştir. 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 birinci grup sayılacaktır. 

-  

Yapılan değişikliklere yönetmeliğin önceki haliyle karşılaştırmalı olarak aşağıda yer verilmiştir. 

 

Yönetmeliğin önceki hali Yapılan değişiklik Yönetmeliğin son hali 

g) Öz sermaye büyüklüğü: 

Hesap dönemi sonundaki 

bilançonun pasif tablosunda 

yer alan öz kaynaklar 

toplamını, 

 

MADDE 1 – 31/10/2011 

tarihli ve 28101 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Vergi 

İncelemelerinde Uyulacak 

Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 3 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının 

(g) bendi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir.  

“g) Öz sermaye büyüklüğü: 

Hesap dönemi sonundaki 

g) Öz sermaye büyüklüğü: 

Hesap dönemi sonundaki 

bilançoda 213 sayılı Vergi 

Usul Kanununa göre 

hesaplanan öz sermaye 

toplamını, 
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bilançoda 213 sayılı Vergi 

Usul Kanununa göre 

hesaplanan öz sermaye 

toplamını,” 

Vergi inceleme görevinin 

verilmesi 

MADDE 6 − (1) Vergi inceleme 

görevi yazı ile verilir. İnceleme 

görevi yazılarında; nezdinde 

inceleme yapılacak kişilere ve 

konulara ilişkin bilgilere, 

incelemenin türüne, 

gerekçesine, dönemine ve 

süresine ilişkin hususlara yer 

verilir. 

 

MADDE 2 – Aynı 

Yönetmeliğin 6 ncı 

maddesinin birinci fıkrasının 

sonuna aşağıdaki cümle 

eklenmiştir.  

“İnceleme görev yazısı ekinde 

yer alan belgeler, elektronik 

ortamda inceleme yapmaya 

yetkili olanlara 

gönderilebilir.” 

 

Vergi inceleme görevinin 

verilmesi 

MADDE 6 − (1) Vergi inceleme 

görevi yazı ile verilir. İnceleme 

görevi yazılarında; nezdinde 

inceleme yapılacak kişilere ve 

konulara ilişkin bilgilere, 

incelemenin türüne, 

gerekçesine, dönemine ve 

süresine ilişkin hususlara yer 

verilir. İnceleme görev yazısı 

ekinde yer alan belgeler, 

elektronik ortamda inceleme 

yapmaya yetkili olanlara 

gönderilebilir. 

İnceleme dosyası 

MADDE 8 − … 

(3) Vergi incelemesi yapmaya 

yetkili olanlarca görevin 

devredilmesi gerektiği 

durumlarda inceleme dosyası 

da devredilir. 

 

MADDE 3 – Aynı 

Yönetmeliğin 8 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası 

aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir.  

“(3) İnceleme görevini veren 

ilgili birim tarafından görevin 

devredilmesinin uygun 

görülmesi halinde inceleme 

dosyası, yazı ile Grup 

Başkanlığına gönderilir.” 

İnceleme dosyası 

MADDE 8 − … 

(3) İnceleme görevini veren 

ilgili birim tarafından görevin 

devredilmesinin uygun 

görülmesi halinde inceleme 

dosyası, yazı ile Grup 

Başkanlığına gönderilir. 

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 

MADDE 4 – Aynı 

Yönetmeliğe, 16 ncı 

maddenin üçüncü fıkrasından 

sonra gelmek üzere aşağıdaki 

dördüncü fıkra eklenmiş ve 

müteakip fıkralar buna göre 

teselsül ettirilmiştir.  

“(4) Tutanakta yer alan 

hususların vergi kanunları 

karşısında yapılması 

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 
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mülahazaları varsa bunlar da 

tutanağa geçirilir. 

Tutanaklarda incelemeyi 

yapanın kanaatini belirten 

yorum, hüküm ve ifadelere 

yer verilmez. 

(3) Düzenlenen tutanakların 

birer nüshasının tutanakları 

imza edenlere verilmesi 

zorunludur. 

(4) Vergi incelemesi yapmaya 

yetkili olanlar, ilgilileri 

tutanakları imzalamaları için 

zorlayamazlar. İlgililer 

tutanakları imzalamaktan 

çekindikleri takdirde 

tutanakta bahis konusu edilen 

olaylar ve hesap durumlarını 

ihtiva eden defter ve belgeler, 

nezdinde inceleme 

yapılandan rızasına 

bakılmaksızın alınır ve 

inceleme neticesinde tarh 

edilen vergiler ve kesilen 

cezalar kesinleşinceye kadar 

geri verilmez. İlgililer her 

zaman bu tutanakları 

imzalayarak defter ve 

belgeleri geri alabilirler. 

(5) Suç delili olan defter ve 

belgeler mükellefin rızasına 

bakılmaksızın alıkonulur. 

(6) Alıkonulan defter ve 

belgeler yazı ile mükellefin 

bağlı bulunduğu vergi 

dairesine gönderilerek 

muhafazası sağlanır. Vergi 

dairesi, kendisine gönderilen 

defter ve belgelerin 

muhafazası için gerekli 

muhtemel işlemler 

bakımından ispatlama vasıtası 

olduğu ve yapılması 

muhtemel işlemlerin neler 

olduğu mükellefe izah edilir.” 

 

mülahazaları varsa bunlar da 

tutanağa geçirilir. 

Tutanaklarda incelemeyi 

yapanın kanaatini belirten 

yorum, hüküm ve ifadelere 

yer verilmez. 

(3) Düzenlenen tutanakların 

birer nüshasının tutanakları 

imza edenlere verilmesi 

zorunludur. 

(4) Tutanakta yer alan 

hususların vergi kanunları 

karşısında yapılması 

muhtemel işlemler 

bakımından ispatlama vasıtası 

olduğu ve yapılması 

muhtemel işlemlerin neler 

olduğu mükellefe izah edilir. 

(5) Vergi incelemesi yapmaya 

yetkili olanlar, ilgilileri 

tutanakları imzalamaları için 

zorlayamazlar. İlgililer 

tutanakları imzalamaktan 

çekindikleri takdirde 

tutanakta bahis konusu edilen 

olaylar ve hesap durumlarını 

ihtiva eden defter ve belgeler, 

nezdinde inceleme 

yapılandan rızasına 

bakılmaksızın alınır ve 

inceleme neticesinde tarh 

edilen vergiler ve kesilen 

cezalar kesinleşinceye kadar 

geri verilmez. İlgililer her 

zaman bu tutanakları 

imzalayarak defter ve 

belgeleri geri alabilirler. 

(6) Suç delili olan defter ve 

belgeler mükellefin rızasına 

bakılmaksızın alıkonulur. 
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tedbirleri alır.  

 

(7) Alıkonulan defter ve 

belgeler yazı ile mükellefin 

bağlı bulunduğu vergi 

dairesine gönderilerek 

muhafazası sağlanır. Vergi 

dairesi, kendisine gönderilen 

defter ve belgelerin 

muhafazası için gerekli 

tedbirleri alır.  

İnceleme tutanaklarında yer 

alacak unsurlar 

MADDE 17 − … 

e) Nezdinde inceleme yapılan 

mükellefe, tutanakta yer alan 

hususların vergi kanunları 

karşısında yapılması 

muhtemel işlemler 

bakımından ispatlama vasıtası 

olduğunun, tutanağın 

düzenlenmesinden önce 

bildirildiği hususu, yer alır. 

 

MADDE 5 – Aynı 

Yönetmeliğin 17 nci 

maddesinin birinci fıkrasının 

(e) bendinde yer alan 

“ispatlama vasıtası 

olduğunun” ibaresinden 

sonra gelmek üzere “ve 

yapılması muhtemel 

işlemlerin neler olduğunun” 

ibaresi eklenmiştir.  

 

İnceleme tutanaklarında yer 

alacak unsurlar 

MADDE 17 − … 

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, yer alır. 

Raporların mevzuata uygun 

olması 

MADDE 18 − (1) Vergi 

incelemesi yapmaya yetkili 

olanlar, vergi kanunlarıyla 

ilgili kararname, tüzük, 

yönetmelik, genel tebliğ ve 

sirkülere aykırı vergi inceleme 

raporu düzenleyemezler. 

(2) Vergi incelemesi yapmaya 

yetkili olanlar, inceleme 

sırasında, vergi kanunlarıyla 

ilgili kararname, tüzük, 

yönetmelik, genel tebliğ ve 

sirkülerin vergi kanunlarına 

aykırı olduğu kanaatine 

varırlarsa, bu hususu bağlı 

MADDE 6 – Aynı 

Yönetmeliğe, 18 inci 

maddenin birinci fıkrasından 

sonra gelmek üzere aşağıdaki 

ikinci fıkra eklenmiş ve 

müteakip fıkralar buna göre 

teselsül ettirilmiştir. 

“(2) 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, 

Raporların mevzuata uygun 

olması 

MADDE 18 − (1) Vergi 

incelemesi yapmaya yetkili 

olanlar, vergi kanunlarıyla 

ilgili kararname, tüzük, 

yönetmelik, genel tebliğ ve 

sirkülere aykırı vergi inceleme 

raporu düzenleyemezler. 

(2) Mükelleflerin, inceleme 

sırasında vergi kanunlarına 

göre eleştiri konusu yapılacak 

hususlarla ilgili olarak 

inceleme elemanına özelge 

ibraz etmesi durumunda, 

özelge inceleme tutanağına 

dâhil edilir. Özelgenin 
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oldukları birim aracılığıyla 

Gelir İdaresi Başkanlığına bir 

rapor ile bildirirler. 

(3) Gelir İdaresi Başkanlığı, en 

geç yirmi iş günü içerisinde 

görüşünü ilgili birime yazılı 

olarak bildirir. 

 

inceleme elemanı tarafından 

düzenlenen raporda 

değerlendirilir.” 

 

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. 

Vergi inceleme raporlarının 

düzenlenmesi 

MADDE 19 − (1) Vergi 

inceleme raporları, vergi türü 

ve dönemi itibarıyla ayrı ayrı 

düzenlenir. Vergilendirme 

dönemi bir yıldan daha kısa 

olan vergilere ilişkin vergi 

inceleme raporları, her bir 

döneme ilişkin matrah 

ve/veya vergi farkları ayrı ayrı 

gösterilmek suretiyle ve 

takvim yılı aşılmamak 

koşuluyla tek bir rapor olarak 

düzenlenebilir. 

(2) Vergi incelemesi yapmaya 

yetkili olanlarca kendilerine 

verilmiş vergi inceleme 

görevleri ile ilgili olarak tespit 

edilen ve birden fazla vergi 

MADDE 7 – Aynı 

Yönetmeliğin 19 uncu 

maddesinin birinci fıkrasının 

ikinci cümlesinde yer alan 

“suretiyle ve” ibaresi 

“suretiyle hesap dönemine 

göre kazançları tespit 

edilenler için” olarak 

değiştirilmiş, “takvim yılı 

aşılmamak koşuluyla” 

ibaresinden sonra gelmek 

üzere “, özel hesap dönemine 

tâbi mükelleflerde ise özel 

hesap dönemine tekabül 

edecek şekilde” ibaresi 

eklenmiş ve dördüncü fıkrası 

yürürlükten kaldırılmıştır.   

 

Vergi inceleme raporlarının 

düzenlenmesi 

MADDE 19 − (1) Vergi 

inceleme raporları, vergi türü 

ve dönemi itibarıyla ayrı ayrı 

düzenlenir. Vergilendirme 

dönemi bir yıldan daha kısa 

olan vergilere ilişkin vergi 

inceleme raporları, her bir 

döneme ilişkin matrah 

ve/veya vergi farkları ayrı ayrı 

gösterilmek suretiyle 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. 
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türünde eleştiri gerektiren 

hususlara ilişkin raporlar ayrı 

ayrı düzenlenir.  

(3) Tarhiyat önerisi içeren 

vergi inceleme raporları; giriş, 

usul incelemeleri, hesap 

incelemeleri, eleştirilen 

hususlar ile sonuç 

bölümlerinden oluşur. 

Mükellefin inceleme 

esnasında ileri sürdüğü 

hususlar ve buna ilişkin 

değerlendirmelere eleştirilen 

hususlar bölümünde yer 

verilir. Mükellef hakkında tarh 

edilmesi önerilen vergi ve 

ceza tutarları, herhangi bir 

tereddüde yer vermeyecek 

açıklıkta ve anlaşılır bir şekilde 

vergi inceleme raporlarının 

sonuç bölümünde gösterilir. 

(4) Vergi kanunlarına göre 

yapılan incelemeler sonunda 

eleştiriyi gerektiren bir 

hususa rastlanmaması 

halinde bu durum, incelemeyi 

yapan tarafından 

düzenlenecek bir rapor ile 

nezdinde inceleme yapılana 

bildirilir. 

(5) Vergi inceleme raporları, 

Başkanlığın bilgi işlem sistemi 

ile uyumlu olacak şekilde 

düzenlenir ve bir örneği 

elektronik ortamda 

Başkanlığa gönderilir. 

(2) Vergi incelemesi yapmaya 

yetkili olanlarca kendilerine 

verilmiş vergi inceleme 

görevleri ile ilgili olarak tespit 

edilen ve birden fazla vergi 

türünde eleştiri gerektiren 

hususlara ilişkin raporlar ayrı 

ayrı düzenlenir.  

(3) Tarhiyat önerisi içeren 

vergi inceleme raporları; giriş, 

usul incelemeleri, hesap 

incelemeleri, eleştirilen 

hususlar ile sonuç 

bölümlerinden oluşur. 

Mükellefin inceleme 

esnasında ileri sürdüğü 

hususlar ve buna ilişkin 

değerlendirmelere eleştirilen 

hususlar bölümünde yer 

verilir. Mükellef hakkında tarh 

edilmesi önerilen vergi ve 

ceza tutarları, herhangi bir 

tereddüde yer vermeyecek 

açıklıkta ve anlaşılır bir şekilde 

vergi inceleme raporlarının 

sonuç bölümünde gösterilir. 

(4) Mülga bent                       

(R.G.-06.11.2015-29524 ) 

(5) Vergi inceleme raporları, 

Başkanlığın bilgi işlem sistemi 

ile uyumlu olacak şekilde 

düzenlenir ve bir örneği 

elektronik ortamda 

Başkanlığa gönderilir. 

 MADDE 8 – Aynı 

Yönetmeliğe, 23 üncü 

maddeden sonra gelmek 

üzere aşağıdaki madde 

Uluslararası bilgi değişimi 

amacıyla yapılacak 

incelemeler 

MADDE 23/A – (1) 
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eklenmiştir. 

“Uluslararası bilgi değişimi 

amacıyla yapılacak 

incelemeler 

MADDE 23/A – (1) 

Uluslararası anlaşmalarda yer 

alan bilgi değişimine ilişkin 

hükümler çerçevesinde 

bilginin sağlanmasına yönelik 

gerçekleştirilecek 

araştırmalar öncelikli olarak 

ele alınır ve en kısa zamanda 

tamamlanır. Bu süre, bilgi 

talebinin Başkanlığa 

ulaştırıldığı tarihten itibaren 

iki ayı geçemez.” 

Uluslararası anlaşmalarda yer 

alan bilgi değişimine ilişkin 

hükümler çerçevesinde 

bilginin sağlanmasına yönelik 

gerçekleştirilecek araştırmalar 

öncelikli olarak ele alınır ve en 

kısa zamanda tamamlanır. Bu 

süre, bilgi talebinin Başkanlığa 

ulaştırıldığı tarihten itibaren 

iki ayı geçemez. 

 

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: Yıllık iş hacmi 

50.000.000 TL, aktif 

büyüklüğü 40.000.000 TL 

veya öz sermaye büyüklüğü 

15.000.000 TL’nin üzerinde 

olanlar ile bu tutarlara 

bakılmaksızın bankalar, 

sigorta şirketleri, finansal 

kiralama şirketleri, faktoring 

ve finansman şirketleri, 

sermaye piyasası kurumları ile 

bireysel emeklilik veya 

sermaye piyasası 

faaliyetlerinde bulunmak veya 

19/10/2005 tarihli ve 5411 

MADDE 9 – Aynı 

Yönetmeliğin 24 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının 

(a) bendinde yer alan “Yıllık iş 

hacmi 50.000.000 TL, aktif 

büyüklüğü 40.000.000 TL 

veya öz sermaye büyüklüğü 

15.000.000 TL’nin üzerinde 

olanlar ile” ibaresi 

“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” şeklinde 

değiştirilmiştir. 

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: 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, 

sigorta şirketleri, finansal 

kiralama şirketleri, faktoring 

ve finansman şirketleri, 

sermaye piyasası kurumları ile 
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sayılı Bankacılık Kanununda 

yer alan faaliyet konularından 

en az birini yürütmek üzere 

kurulan kuruluşlar ve finansal 

holding şirketleri. 

 

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. 

 

 

Söz konusu Yönetmelik değişikliği, bu Sirkülerimize ek olarak verilmiştir.  

 

 

Saygılarımızla… 
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6 Kasım 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29524 

 

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 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“g) Öz sermaye büyüklüğü: Hesap dönemi sonundaki bilançoda 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre 

hesaplanan öz sermaye toplamını,” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.  

“İnceleme görev yazısı ekinde yer alan belgeler, elektronik ortamda inceleme yapmaya yetkili olanlara 

gönderilebilir.” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“(3) İnceleme görevini veren ilgili birim tarafından görevin devredilmesinin uygun görülmesi halinde 

inceleme dosyası, yazı ile Grup Başkanlığına gönderilir.” 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe, 16 ncı maddenin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki 

dördüncü fıkra eklenmiş ve müteakip fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.  

“(4) Tutanakta yer alan hususların vergi kanunları karşısında yapılması muhtemel işlemler bakımından 

ispatlama vasıtası olduğu ve yapılması muhtemel işlemlerin neler olduğu mükellefe izah edilir.” 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “ispatlama 

vasıtası olduğunun” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve yapılması muhtemel işlemlerin neler olduğunun” 

ibaresi eklenmiştir.  

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe, 18 inci maddenin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki 

ikinci fıkra eklenmiş ve müteakip fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir. 

“(2) 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.” 
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan 

“suretiyle ve” ibaresi “suretiyle hesap dönemine göre kazançları tespit edilenler için” olarak değiştirilmiş, 

“takvim yılı aşılmamak koşuluyla” ibaresinden sonra gelmek üzere “, özel hesap dönemine tâbi 

mükelleflerde ise özel hesap dönemine tekabül edecek şekilde” ibaresi eklenmiş ve dördüncü fıkrası 

yürürlükten kaldırılmıştır.   

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe, 23 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. 

“Uluslararası bilgi değişimi amacıyla yapılacak incelemeler 

MADDE 23/A – (1) Uluslararası anlaşmalarda yer alan bilgi değişimine ilişkin hükümler çerçevesinde 

bilginin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilecek araştırmalar öncelikli olarak ele alınır ve en kısa 

zamanda tamamlanır. Bu süre, bilgi talebinin Başkanlığa ulaştırıldığı tarihten itibaren iki ayı geçemez.” 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Yıllık iş 

hacmi 50.000.000 TL, aktif büyüklüğü 40.000.000 TL veya öz sermaye büyüklüğü 15.000.000 TL’nin 

üzerinde olanlar ile” ibaresi “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” şeklinde değiştirilmiştir.  

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 Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 

Tarihi Sayısı 

8/8/2012 28378 

 

 


