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VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE  
DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI 

 

ÖZET : 
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının çalışma usul ve esaslarına 

ilişkin Yönetmelikte değişiklik yapan Yönetmelik yayımlandı.  

 

646 sayılı KHK  ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararnamenin 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 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 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, 

açıklanmıştı.  

 

Bu defa 15 Ekim 2014 tarihli ve 29146 sayılı  Resmi Gazetede yayımlanan  VERGİ 

DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

ile   söz konusu Yönetmelik değiştirilmiştir. 

 

Bu değişiklikler  temel itibariyle  

 

 Giriş sınavlarının ÖSYM’ye yaptırılmasına  ilişkin  hükmün  Yönetmelikten 

çıkarılmasına,  

 “Yazılı sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak”  koşulu 

“Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını 

doldurmamış olmak.“  şeklinde değiştirilmesine,  
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 En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, 

iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca 

kabul edilen dört yıllık fakültelerden mezun olanların sınav konularının 

Yönetmelikte yer almasına   

İlişkindir.  

 

Yapılan değişiklikler, Yönetmeliğin önceki haliyle karşılaştırmalı olarak aşağıda 

verilmiştir: 

 

 

Yönetmeliğin Düzenlemeden 

Önceki Hali 

 

 

Değişiklik Yapan Yönetmelikte 

Yapılan Düzenleme 

 

Yönetmeliğin Düzenlemeden 

Sonraki Hali 

 

MADDE 8 – (1) Kurula verilen 
görevlerin yerine getirilmesinde, 
uzmanlaşma ve işbölümünün 
sağlanması amacıyla uygun görülen 
yerlerde Bakan onayı ile doğrudan 
Başkanlığa bağlı olmak üzere 
aşağıdaki Grup Başkanlıkları 
kurulabilir  

a) Küçük ve Orta Ölçekli 
Mükellefler Grup Başkanlığı. 

b) Büyük Ölçekli Mükellefler Grup 
Başkanlığı. 

c) Organize Vergi Kaçakçılığı ile 
Mücadele Grup Başkanlığı. 

ç) Örtülü Sermaye, Transfer 
Fiyatlandırması ve Yurtdışı 
Kazançlar Grup Başkanlığı. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen Grup 
Başkanlıkları, uygun görülen 
yerlerde ihtiyaca göre birden fazla 
sayıda kurulabilir. 

(3) (B), (C) ve (Ç) Grup 
Başkanlıklarında görev yapan Vergi 
Müfettişlerinin 
görevlendirilecekleri Grup 
Başkanlıkları, Bakan tarafından 
belirlenir. 

MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 
28101 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Vergi Denetim Kurulu 
Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin 
birinci fıkrasında yer alan 
“işbölümünün sağlanması” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “ile 
işgücünün verimli kullanılması” 
ibaresi ve “Grup Başkanlıkları 
kurulabilir” ibaresinden sonra gelmek 
üzere “veya kaldırılabilir” ibaresi 
eklenmiştir. 

 

Grup Başkanlığı 

MADDE 8 – (1) Kurula verilen 
görevlerin yerine getirilmesinde, 
uzmanlaşma ve işbölümünün 
sağlanması (Ek ibare:RG-
15/10/2014-29146) ile işgücünün 
verimli kullanılması amacıyla 
uygun görülen yerlerde Bakan 
onayı ile doğrudan Başkanlığa 
bağlı olmak üzere aşağıdaki Grup 
Başkanlıkları kurulabilir (Ek 
ibare:RG-15/10/2014-29146) 
veya kaldırılabilir. 

a) Küçük ve Orta Ölçekli 
Mükellefler Grup Başkanlığı. 

b) Büyük Ölçekli Mükellefler Grup 
Başkanlığı. 

c) Organize Vergi Kaçakçılığı ile 
Mücadele Grup Başkanlığı. 

ç) Örtülü Sermaye, Transfer 
Fiyatlandırması ve Yurtdışı 
Kazançlar Grup Başkanlığı. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen Grup 
Başkanlıkları, uygun görülen 
yerlerde ihtiyaca göre birden 
fazla sayıda kurulabilir. 
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(3) (B), (C) ve (Ç) Grup 
Başkanlıklarında görev yapan 
Vergi Müfettişlerinin 
görevlendirilecekleri Grup 
Başkanlıkları, Bakan tarafından 
belirlenir. 

 

Vergi müfettiş yardımcılığı giriş 
sınavı 

MADDE 11 – (1) Vergi Müfettiş 
Yardımcılığına atanmak için, vergi 
müfettiş yardımcılığı giriş sınavını 
kazanmak şarttır. 

(2) Giriş sınavlarının açılış tarihleri, 
sınava davet ve ilan ile ilgili 
hususlar Bakanlıkça belirlenir. 

(3) Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak 
üzere iki aşamalı bir sınavdır. Yazılı 
sınavda başarılı olamayanlar sözlü 
sınava alınmazlar. 

(4) (Değişik: RG-27/3/2013-28600) 
Vergi müfettiş yardımcılığı giriş 
sınavının yazılı kısmı, imzalanacak 
protokole göre, Ölçme, Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'ne 
yaptırılır. Yazılı sınava başvurular, 
sınavın usulü, sınav konuları, sınav 
tarihi ve yeri ile sınava ilişkin diğer 
hususlar protokolde yer alır.   

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci 
maddesinin dördüncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“(4) Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş 
Sınavı Başkanlıkça belirlenen 
yerlerde yapılır.” 

 

Vergi müfettiş yardımcılığı giriş 
sınavı 

MADDE 11 – (1) Vergi Müfettiş 
Yardımcılığına atanmak için, vergi 
müfettiş yardımcılığı giriş sınavını 
kazanmak şarttır. 

(2) Giriş sınavlarının açılış 
tarihleri, sınava davet ve ilan ile 
ilgili hususlar Bakanlıkça 
belirlenir. 

(3) Giriş sınavı yazılı ve sözlü 
olmak üzere iki aşamalı bir 
sınavdır. Yazılı sınavda başarılı 
olamayanlar sözlü sınava 
alınmazlar. 

(4) (Değişik:RG-15/10/2014-
29146) Vergi Müfettiş Yardımcılığı 
Giriş Sınavı Başkanlıkça belirlenen 
yerlerde yapılır. 

 

 

MADDE 12 – (1) Vergi müfettiş 
yardımcılığı giriş sınavına 
katılabilmek için aşağıdaki şartlar 
aranır: 

a) 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 48 inci maddesinde 
yazılı nitelikleri haiz olmak. 

b) Yazılı sınavın yapıldığı tarihte 35 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) 
bentleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
“b) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak 
ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını 
doldurmamış olmak. 
c) Aşağıda yer verilen eğitim 
şartlarını taşımak; 
1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren 
hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, 
işletme, iktisadi ve idari bilimler 
fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili 

 

MADDE 12 – (1) Vergi müfettiş 
yardımcılığı giriş sınavına 
katılabilmek için aşağıdaki şartlar 
aranır: 

a) 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 48 inci maddesinde 
yazılı nitelikleri haiz olmak. 

b) (Değişik:RG-15/10/2014-
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yaşını doldurmamış olmak 
c) (Değişik:RG-27/3/2013-28600) 
En az dört yıllık lisans eğitimi veren 
Siyasal Bilgiler,İktisat, İşletme, 
İktisadi ve İdari Bilimler ile Hukuk 
Fakültelerinden veya Mühendislik 
programları ile Eğitim, Fen ve 
Edebiyat Fakültelerinin Matematik, 
İstatistik, Fizik, Kimya, 
Biyoloji, Fen Bilimleri ile Fen ve 
Teknoloji bölümlerinden ya da 
bunlara denkliği Yükseköğretim 
Kurulunca kabul edilen yurt içi ve 
yurt dışındaki öğretim 
kurumlarından birini bitirmiş 
olmak.  

 ç) Daha önce vergi müfettiş 
yardımcılığı sınavına katılmamış 
veya en fazla (Değişik ibare:RG-
27/3/2013-28600)  iki  kez katılmış 
olmak. 

d) Başvuruyu, Bakanlıkça belirlenen 
esaslar çerçevesinde Başkanlıkça 
yayımlanan Giriş Sınavı 
Duyurusunda belirtilen şartlara 
uygun olarak süresi içerisinde 
yapmış olmak. 

e) Kamu Görevlerine İlk Defa 
Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar 
Hakkında Genel Yönetmelik gereği 
yapılacak Kamu Personel Seçme 
Sınavı (KPSS)’nda, sınav 
duyurusunda belirtilecek ilgili puan 
türünden veya türlerinden (Değişik 
ibare:RG-27/3/2013-28600) 
Başkanlıkça belirlenecek asgari 
puan şartını sağlamak. 

f) Vergi Müfettişliği mesleğinin 
gerektirdiği nitelikleri haiz 
bulunmak. 

g) (Ek:RG-2/10/2013-28783) 
Yönetmeliğin 23, 29 ve 35 inci 
maddeleri gereğince Vergi 

makamlarca kabul edilen dört yıllık 
fakültelerden birini bitirmiş olmak 
veya, 
2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren 
mühendislik fakültelerinin lisans 
bölümleri ile Eğitim, Fen ve Edebiyat 
Fakültelerinin Matematik, İstatistik, 
Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri ile 
Fen ve Teknoloji bölümlerinden ya da 
bunlara denkliği yetkili makamlarca 
kabul edilen dört yıllık fakültelerden 
birini bitirmiş olmak.” 

 

29146) Yazılı sınavın yapıldığı yılın 
ocak ayının birinci günü itibarıyla 
35 yaşını doldurmamış olmak. 

c) (Değişik:RG-15/10/2014-
29146) Aşağıda yer verilen eğitim 
şartlarını taşımak; 

1) En az dört yıllık lisans eğitimi 
veren hukuk, siyasal bilgiler, 
iktisat, işletme, iktisadi ve idari 
bilimler fakülteleri ile bunlara 
denkliği yetkili makamlarca kabul 
edilen dört yıllık fakültelerden 
birini bitirmiş olmak veya, 

2) En az dört yıllık lisans eğitimi 
veren mühendislik fakültelerinin 
lisans bölümleri ile Eğitim, Fen ve 
Edebiyat Fakültelerinin 
Matematik, İstatistik, Fizik, 
Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri ile 
Fen ve Teknoloji bölümlerinden 
ya da bunlara denkliği yetkili 
makamlarca kabul edilen dört 
yıllık fakültelerden birini bitirmiş 
olmak. 

ç) Daha önce vergi müfettiş 
yardımcılığı sınavına katılmamış 
veya en fazla (Değişik ibare:RG-
27/3/2013-28600)  iki  kez 
katılmış olmak. 

d) Başvuruyu, Bakanlıkça 
belirlenen esaslar çerçevesinde 
Başkanlıkça yayımlanan Giriş 
Sınavı Duyurusunda belirtilen 
şartlara uygun olarak süresi 
içerisinde yapmış olmak. 

e) Kamu Görevlerine İlk Defa 
Atanacaklar İçin Yapılacak 
Sınavlar Hakkında Genel 
Yönetmelik gereği yapılacak 
Kamu Personel Seçme Sınavı 
(KPSS)’nda, sınav duyurusunda 
belirtilecek ilgili puan türünden 
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Müfettişliği kadrosuyla ilişiği 
kesilenler bu fıkrada sayılan şartları 
taşısalar dahi giriş sınavına 
katılamazlar. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları 
taşımadıkları daha sonradan 
anlaşılan adayların giriş sınavını 
kazanmaları halinde atamaları 
yapılmaz, bu durumun atamadan 
sonra ortaya çıkması halinde ise 
atama işlemi iptal edilir. Bunlar 
hiçbir hak talep edemezler ve 
gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 
tespit edilenler hakkında 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanununun ilgili 
hükümleri uygulanmak üzere 
Cumhuriyet Başsavcılığına suç 
duyurusunda bulunulur. 

 

veya türlerinden (Değişik 
ibare:RG-27/3/2013-28600) 
Başkanlıkça belirlenecek asgari 
puan şartını sağlamak. 

f) Vergi Müfettişliği mesleğinin 
gerektirdiği nitelikleri haiz 
bulunmak. 

g) (Ek:RG-2/10/2013-28783) 
Yönetmeliğin 23, 29 ve 35 inci 
maddeleri gereğince Vergi 
Müfettişliği kadrosuyla ilişiği 
kesilenler bu fıkrada sayılan 
şartları taşısalar dahi giriş 
sınavına katılamazlar. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen 
şartları taşımadıkları daha 
sonradan anlaşılan adayların giriş 
sınavını kazanmaları halinde 
atamaları yapılmaz, bu durumun 
atamadan sonra ortaya çıkması 
halinde ise atama işlemi iptal 
edilir. Bunlar hiçbir hak talep 
edemezler ve gerçeğe aykırı 
beyanda bulunduğu tespit 
edilenler hakkında 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanununun ilgili 
hükümleri uygulanmak üzere 
Cumhuriyet Başsavcılığına suç 
duyurusunda bulunulur. 

 

 MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 
üncü maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere 
aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
“(2) Başkanlıkça, giriş sınavı 
duyurusunda, mezun olunan 
fakültelere, bölümlere ve KPSS (A) 
puan türlerine ilişkin belirleme 
yapılmışsa, sadece belirlenen 
fakülteler ve bölümlerden mezun 
olan ve istenen puan türünden 
yeterli puanı alan adaylar başvuru 
yapabilirler.” 
“(3) Sınava girmek isteyenler 
Başkanlığa, şekli Bakanlıkça 

Giriş sınavı duyurusu ve başvuru 

MADDE 13 – (Değişik:RG-
27/3/2013-28600) 

(1) Giriş sınavı duyurusu 
Bakanlıkça belirlenen esaslar 
çerçevesinde Başkanlıkça yapılır. 

(2) (Değişik:RG-15/10/2014-
29146) Başkanlıkça, giriş sınavı 
duyurusunda, mezun olunan 
fakültelere, bölümlere ve KPSS 
(A) puan türlerine ilişkin 
belirleme yapılmışsa, sadece 
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belirlenen esaslar çerçevesinde 
Başkanlıkça hazırlanan Sınav Başvuru 
Formu ile müracaat ederler. 
Elektronik ortamdaki veya postadaki 
gecikmelerden dolayı zamanında 
ulaşmayan başvurular işleme 
konulmaz. 
(4) Yazılı sınavın bu Yönetmeliğin 14 
üncü maddesinin üçüncü fıkrası 
gereğince yapılması halinde sınavın 
başvurusuna ilişkin hususlar 
protokolde yer alır.” 

 

belirlenen fakülteler ve 
bölümlerden mezun olan ve 
istenen puan türünden yeterli 
puanı alan adaylar başvuru 
yapabilirler. 

(3) (Ek:RG-15/10/2014-29146) 
Sınava girmek isteyenler 
Başkanlığa, şekli Bakanlıkça 
belirlenen esaslar çerçevesinde 
Başkanlıkça hazırlanan Sınav 
Başvuru Formu ile müracaat 
ederler. Elektronik ortamdaki 
veya postadaki gecikmelerden 
dolayı zamanında ulaşmayan 
başvurular işleme konulmaz. 

(4) (Ek:RG-15/10/2014-29146) 
Yazılı sınavın bu Yönetmeliğin 14 
üncü maddesinin üçüncü fıkrası 
gereğince yapılması halinde 
sınavın başvurusuna ilişkin 
hususlar protokolde yer alır. 

 

Yazılı sınavların uygulanması   
MADDE 14 – (Başlığı ile birlikte 
değişik: RG-27/3/2013-28600)   
(1) Protokol kapsamında yapılacak 
yazılı sınavlar, aşağıdaki şekilde her 
bir alan için ayrı uygulanır.   
a) Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, 
İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültelerinden veya bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulunca 
kabul edilmiş yükseköğretim 
kurumlarından mezun/mezun 
olabilecek adaylardan, KPSS’de 
Başkanlıkça belirlenecek asgari 
puan şartını sağlayanlar, ÖSYM 
tarafından yapılacak yazılı sınava 
girerler.   
b) Hukuk Fakültelerinden veya 
bunlara denkliği Yükseköğretim 
Kurulunca kabul edilmiş 
yükseköğretim kurumlarından 
mezun/mezun olabilecek 
adaylardan, KPSS'de Başkanlıkça 
belirlenecek asgari puan şartını 
sağlayanlar, ÖSYM tarafından 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 
üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
“MADDE 14 – (1) Başkanlık, giriş 
sınavının yazılı bölümünün 
tamamının veya bir kısmının başka 
kurum veya kuruluşlar tarafından 
yapılmasına karar verebilir. 
(2) Başkanlık, giriş sınavı 
duyurusunda belirtmek şartıyla giriş 
sınavının yazılı bölümünü, bu 
Yönetmeliğin 12 nci maddesinin 
birinci fıkrasının (c) bendinde 
belirtilen farklı fakülteler ve bölümler 
için ayrı ayrı veya birlikte 
yapabileceği gibi imzalanacak bir 
protokolle başka kurum veya 
kuruluşlara da yaptırabilir. 
(3) Yazılı sınavın imzalanacak bir 
protokolle başka kurum veya 
kuruluşlara yaptırılması halinde 
sınavın usulü, sınav konuları, sınav 
tarihi ve yeri ile sınava ilişkin diğer 
hususlar protokolde yer alır. 
(4) Vergi müfettiş yardımcılığı giriş 

Yazılı sınavların uygulanması 

MADDE 14 – (Değişik:RG-
15/10/2014-29146)  

(1) Başkanlık, giriş sınavının yazılı 
bölümünün tamamının veya bir 
kısmının başka kurum veya 
kuruluşlar tarafından yapılmasına 
karar verebilir. 

(2) Başkanlık, giriş sınavı 
duyurusunda belirtmek şartıyla 
giriş sınavının yazılı bölümünü, bu 
Yönetmeliğin 12 nci maddesinin 
birinci fıkrasının (c) bendinde 
belirtilen farklı fakülteler ve 
bölümler için ayrı ayrı veya 
birlikte yapabileceği gibi 
imzalanacak bir protokolle başka 
kurum veya kuruluşlara da 
yaptırabilir. 

(3) Yazılı sınavın imzalanacak bir 
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yapılacak yazılı sınava girerler.   
c) Mühendislik programlarından 
veya bunlara denkliği 
Yükseköğretim Kurulunca kabul 
edilmiş yükseköğretim 
kurumlarından mezun/mezun 
olabilecek adaylardan, KPSS’de 
Başkanlıkça belirlenecek asgari 
puan şartını sağlayanlar, ÖSYM 
tarafından belli gruplar itibariyle 
yapılacak sınavlardan istedikleri 
herhangi birine girerler. Endüstri ve 
İşletme Mühendisliği 
bölümlerinden mezun/mezun 
olabilecek adaylar, talep etmeleri 
halinde, bu fıkranın (a) bendinde 
belirtilen sınava girebilirler.   
ç) Eğitim, Fen ve Edebiyat 
Fakülteleri ile bunlara denkliği 
Yükseköğretim Kurulunca kabul 
edilmiş yükseköğretim 
kurumlarının Matematik, İstatistik, 
Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri 
ile Fen ve Teknoloji bölümlerinden 
mezun/mezun olabilecek 
adaylardan, KPSS’de Başkanlıkça 
belirlenecek asgari puan şartını 
sağlayanlar, ÖSYM tarafından bu 
fıkranın (c) bendi kapsamında 
yapılacak sınavlardan istedikleri 
herhangi birine girerler.   

(2) Yazılı sınav konuları, giriş sınavı 

duyurusuyla ilan edilir 

sınav soruları aşağıda belirtilen konu 
gruplarından hazırlanır. Başkanlık, 
yabancı dil konusunu sınav 
konularından hariç tutabilir. 
a) Bu Yönetmeliğin 12 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (c) 
bendinin (1) numaralı alt bendinde 
belirtilen okullardan mezun olanlar 
aşağıdaki konulardan sorumlu 
tutulur: 
1) Maliye: Maliye Teorisi ve Maliye 
Politikası, Vergi Teorisi ve Türk Vergi 
Sistemi, Kamu Maliyesi. 
2) İktisat: Mikro ve Makro İktisat, 
İktisadi Düşünceler Tarihi, Para 
Teorisi ve Politikası, Türkiye 
Ekonomisi, Uluslararası İktisat ve 
İktisadi Kuruluşlar. 
3) Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare 
Hukukunun Genel Esasları ve İdari 
Yargı, Ceza Hukuku ve Ceza 
Muhakemeleri Usulünün Genel 
Esasları, Medeni Hukuk (Aile Hukuku 
ve Miras Hukuku hariç), Borçlar 
Hukuku, Ticaret Hukuku (Deniz 
Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç). 
4) Muhasebe: Genel Muhasebe, 
Şirketler Muhasebesi, Maliyet 
Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi. 
5) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca 
veya Almanca dillerinden birisi. 
b) Bu Yönetmeliğin 12 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (c) 
bendinin (2) numaralı alt bendinde 
belirtilen okullardan mezun olanlar 
aşağıdaki konulardan sorumlu 
tutulur: 
1) Fakültelerin ilgili bölümleri 
müfredatı dikkate alınarak belirlenen 
alan bilgisi, 
2) Yabancı Dil; İngilizce, Fransızca 
veya Almanca dillerinden birisi.” 

 

protokolle başka kurum veya 
kuruluşlara yaptırılması halinde 
sınavın usulü, sınav konuları, 
sınav tarihi ve yeri ile sınava 
ilişkin diğer hususlar protokolde 
yer alır. 

(4) Vergi müfettiş yardımcılığı 
giriş sınav soruları aşağıda 
belirtilen konu gruplarından 
hazırlanır. Başkanlık, yabancı dil 
konusunu sınav konularından 
hariç tutabilir. 

a) Bu Yönetmeliğin 12 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (c) 
bendinin (1) numaralı alt 
bendinde belirtilen okullardan 
mezun olanlar aşağıdaki 
konulardan sorumlu tutulur: 

1) Maliye: Maliye Teorisi ve 
Maliye Politikası, Vergi Teorisi ve 
Türk Vergi Sistemi, Kamu 
Maliyesi. 

2) İktisat: Mikro ve Makro İktisat, 
İktisadi Düşünceler Tarihi, Para 
Teorisi ve Politikası, Türkiye 
Ekonomisi, Uluslararası İktisat ve 
İktisadi Kuruluşlar. 

3) Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare 
Hukukunun Genel Esasları ve İdari 
Yargı, Ceza Hukuku ve Ceza 
Muhakemeleri Usulünün Genel 
Esasları, Medeni Hukuk (Aile 
Hukuku ve Miras Hukuku hariç), 
Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku 
(Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku 
hariç). 

4) Muhasebe: Genel Muhasebe, 
Şirketler Muhasebesi, Maliyet 
Muhasebesi, Mali Tablolar 
Analizi. 

5) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca 
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veya Almanca dillerinden birisi. 

b) Bu Yönetmeliğin 12 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (c) 
bendinin (2) numaralı alt 
bendinde belirtilen okullardan 
mezun olanlar aşağıdaki 
konulardan sorumlu tutulur: 

1) Fakültelerin ilgili bölümleri 
müfredatı dikkate alınarak 
belirlenen alan bilgisi, 

2) Yabancı Dil; İngilizce, Fransızca 
veya Almanca dillerinden birisi. 

 

Yazılı sınavın değerlendirilmesi   
MADDE 15 – (Değişik: RG-
27/3/2013-28600)   
(1) Yazılı sınav puanları, 100 tam 
puan üzerinden her bir alan için 
ayrı ayrı hesaplanıp, 
en yüksekten en düşüğe göre 
sıralandıktan sonra,   
a) Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, 
İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültelerinden veya bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulunca 
kabul edilmiş yükseköğretim 
kurumlarından 
mezun/mezun olabilecek adaylar 
için atama yapılacak kadro sayısının 
%55'inin,   
b) Hukuk Fakültelerinden veya 
bunlara denkliği Yükseköğretim 
Kurulunca kabul edilmiş 
yükseköğretim kurumlarından 
mezun/mezun olabilecek adaylar 
için atama yapılacak 
kadro sayısının %20'sinin,   
c) Mühendislik Programları ile 
Eğitim, Fen ve Edebiyat 
Fakültelerinin Matematik,İstatistik, 
Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen 
Bilimleri/Fen ve Teknoloji 
bölümlerinden veya bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulunca 
kabul edilmiş yükseköğretim 

 MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 
15 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
“MADDE 15 – (1) Yazılı sınav, 100 
tam puan üzerinden değerlendirilir 
ve en yüksek puandan başlamak 
üzere sıralanarak Sınav Kurulunca 
imzalanan bir tutanağa bağlanır. 
(2) Yazılı sınavdan başarılı sayılmak 
için sınav gruplarının her birinden 
alınan notun 50’den, bu notların 
ortalamasının da 65’den aşağı 
olmaması gerekir. 
(3) Yazılı sınav sonucunda başarılı 
olan adaylardan, en yüksek puan 
alan adaydan başlamak üzere, atama 
yapılacak kadro sayısının iki katı 
kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son 
sıradaki adayla eşit puan alan adaylar 
da sözlü sınava çağrılır. Yazılı 
sınavdan en az 65 puan almış olmak, 
sözlü sınava çağrılmayan diğer 
adaylar için müktesep hak teşkil 
etmez.” 

 

Yazılı sınavın değerlendirilmesi 

MADDE 15 – (Değişik:RG-
15/10/2014-29146)  

(1) sınav, 100 tam puan 
üzerinden değerlendirilir ve en 
yüksek puandan başlamak üzere 
sıralanarak Sınav Kurulunca 
imzalanan bir tutanağa bağlanır. 

(2) Yazılı sınavdan başarılı 
sayılmak için sınav gruplarının her 
birinden alınan notun 50’den, bu 
notların ortalamasının da 65’den 
aşağı olmaması gerekir. 

(3) Yazılı sınav sonucunda başarılı 
olan adaylardan, en yüksek puan 
alan adaydan başlamak üzere, 
atama yapılacak kadro sayısının 
iki katı kadar aday sözlü sınava 
çağrılır. Son sıradaki adayla eşit 
puan alan adaylar da sözlü sınava 
çağrılır. Yazılı sınavdan en az 65 
puan almış olmak, sözlü sınava 
çağrılmayan diğer adaylar için 
müktesep hak teşkil etmez. 
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kurumlarından 
mezun/mezun olabilecek adaylar 
için atama yapılacak kadro sayısının 
%25'inin,   

iki katı kadar aday sözlü sınava 

çağrılır.   

MADDE 16 – (Değişik: RG-
27/3/2013-28600)   
(1) Yazılı sınav sonuçları ÖSYM’nin 
internet sayfasından duyurulur.   
(2) Sözlü sınava girmeye hak 
kazanan adaylara, sözlü sınavın 
yerine ve tarihine ilişkin listeler, 
uygun yerlere asılmak ve Başkanlık 
internet sitesinde de yayımlanmak 
suretiyle 

duyurulur.   

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 
16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
“MADDE 16 – (1) Sözlü sınava 
girmeye hak kazanan adaylara, sözlü 
sınavın yerine ve tarihine ilişkin 
listeler, uygun yerlere asılmak ve 
Başkanlık internet sitesinde 
yayımlanmak suretiyle duyurulur.” 

 

Yazılı sınav sonuçlarının 
duyurulması 

MADDE 16 – (Değişik:RG-
15/10/2014-29146)  

(1) Sözlü sınava girmeye hak 
kazanan adaylara, sözlü sınavın 
yerine ve tarihine ilişkin listeler, 
uygun yerlere asılmak ve 
Başkanlık internet sitesinde 
yayımlanmak suretiyle duyurulur. 

 

  MADDE 8 – Bu Yönetmelik 
yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

 

 MADDE 9 – Bu Yönetmelik 
hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

 

 

 

 

Söz konusu Yönetmelik, bu Sirkülerimize ek olarak verilmiştir. 

 
Saygılarımızla… 
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15 Ekim 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29146 

 

YÖNETMELİK 

 

VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

 

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

Denetim Kurulu Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 

“işbölümünün sağlanması” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile işgücünün verimli 

kullanılması” ibaresi ve “Grup Başkanlıkları kurulabilir” ibaresinden sonra gelmek üzere 

“veya kaldırılabilir” ibaresi eklenmiştir. 

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“(4) Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başkanlıkça belirlenen yerlerde yapılır.” 

 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“b) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış 

olmak. 

c) Aşağıda yer verilen eğitim şartlarını taşımak; 

1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve 

idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık 

fakültelerden birini bitirmiş olmak veya, 

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin lisans bölümleri 

ile Eğitim, Fen ve Edebiyat Fakültelerinin Matematik, İstatistik, Fizik, Kimya, Biyoloji, 

Fen Bilimleri ile Fen ve Teknoloji bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili 

makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak.” 

 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiş ve ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

“(2) Başkanlıkça, giriş sınavı duyurusunda, mezun olunan fakültelere, bölümlere ve KPSS 

(A) puan türlerine ilişkin belirleme yapılmışsa, sadece belirlenen fakülteler ve bölümlerden 

mezun olan ve istenen puan türünden yeterli puanı alan adaylar başvuru yapabilirler.” 

“(3) Sınava girmek isteyenler Başkanlığa, şekli Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde 

Başkanlıkça hazırlanan Sınav Başvuru Formu ile müracaat ederler. Elektronik ortamdaki 

veya postadaki gecikmelerden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz. 

(4) Yazılı sınavın bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası gereğince yapılması 

halinde sınavın başvurusuna ilişkin hususlar protokolde yer alır.” 
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“MADDE 14 – (1) Başkanlık, giriş sınavının yazılı bölümünün tamamının veya bir 

kısmının başka kurum veya kuruluşlar tarafından yapılmasına karar verebilir. 

(2) Başkanlık, giriş sınavı duyurusunda belirtmek şartıyla giriş sınavının yazılı bölümünü, 

bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen farklı 

fakülteler ve bölümler için ayrı ayrı veya birlikte yapabileceği gibi imzalanacak bir 

protokolle başka kurum veya kuruluşlara da yaptırabilir. 

(3) Yazılı sınavın imzalanacak bir protokolle başka kurum veya kuruluşlara yaptırılması 

halinde sınavın usulü, sınav konuları, sınav tarihi ve yeri ile sınava ilişkin diğer hususlar 

protokolde yer alır. 

(4) Vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınav soruları aşağıda belirtilen konu gruplarından 

hazırlanır. Başkanlık, yabancı dil konusunu sınav konularından hariç tutabilir. 

a) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt 

bendinde belirtilen okullardan mezun olanlar aşağıdaki konulardan sorumlu tutulur: 

1) Maliye: Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sistemi, Kamu 

Maliyesi. 

2) İktisat: Mikro ve Makro İktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi, Para Teorisi ve Politikası, 

Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat ve İktisadi Kuruluşlar. 

3) Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı, Ceza Hukuku 

ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras 

Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç). 

4) Muhasebe: Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar 

Analizi. 

5) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birisi. 

b) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt 

bendinde belirtilen okullardan mezun olanlar aşağıdaki konulardan sorumlu tutulur: 

1) Fakültelerin ilgili bölümleri müfredatı dikkate alınarak belirlenen alan bilgisi, 

2) Yabancı Dil; İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birisi.” 

 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“MADDE 15 – (1) Yazılı sınav, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en yüksek 

puandan başlamak üzere sıralanarak Sınav Kurulunca imzalanan bir tutanağa bağlanır. 

(2) Yazılı sınavdan başarılı sayılmak için sınav gruplarının her birinden alınan notun 

50’den, bu notların ortalamasının da 65’den aşağı olmaması gerekir. 

(3) Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan başlamak 

üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son 

sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınavdan en az 65 

puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan diğer adaylar için müktesep hak teşkil etmez.” 
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SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“MADDE 16 – (1) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara, sözlü sınavın yerine ve 

tarihine ilişkin listeler, uygun yerlere asılmak ve Başkanlık internet sitesinde yayımlanmak 

suretiyle duyurulur.” 

 

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

MADDE 9 – 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 

 

 


