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SİRKÜLER SAYI: 2021/083                                                     09.04.2021  

 

 

VERGİ İNCELEMESİ YAPMAYA YETKİLİ OLANLARCA YÜRÜTÜLEN 
KDV İADESİ İNCELEMELERİNDE, KDV İADESİ İNCELEMESİNİN 
BİTİRİLMESİ GEREKEN SÜRE VE EK SÜRE TALEBİNE DAİR 
DÜZENLEME YAPILMIŞTIR  
 

07.04.2021 tarihli ve 31447 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile “Vergi 

İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te bazı değişiklikler 

yapılmıştır.  

 

Bu değişikliklerden birisi inceleme sürelerine dair yapılan düzenlemelerdir. 

Yönetmeliğin “İnceleme süresi” başlıklı 23. Maddesinin 1. ve 3. fıkralarında aşağıdaki 

şekilde değişlikler yapılmıştır: 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 

İnceleme süresi 

 

MADDE 23 - (1) İncelemeler mümkün olan 

en kısa sürede tamamlanır. İncelemeye 

başlanıldığı tarihten itibaren, tam inceleme 

yapılması halinde en fazla bir yıl, sınırlı 

İnceleme süresi 

 

MADDE 23 - (1) İncelemeler mümkün olan 

en kısa sürede tamamlanır. İncelemeye 

başlanıldığı tarihten itibaren, tam inceleme 

yapılması halinde en fazla bir yıl, sınırlı 

inceleme yapılması halinde en fazla altı ay, 
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inceleme yapılması halinde ise en fazla altı 

ay içinde incelemenin bitirilmesi esastır.  

 

 

 

(3) Ek süre talebi ilgili birim tarafından 

değerlendirildikten sonra altı ayı geçmemek 

üzere ek süre verilebilir. Bu durumda, 

incelemenin bitirilememe nedeni ilgili birim 

tarafından nezdinde inceleme yapılana 

yazılı olarak bildirilir. 

katma değer vergisi iade incelemelerinde 

ise en fazla üç ay içinde incelemenin 

bitirilmesi esastır.  

 

(3) Ek süre talebi ilgili birim tarafından 

değerlendirildikten sonra tam ve sınırlı 

incelemelerde altı ayı, katma değer 

vergisi iade incelemelerinde ise iki ayı 

geçmemek üzere ek süre verilebilir. Bu 

durumda, incelemenin bitirilememe nedeni 

ilgili birim tarafından nezdinde inceleme 

yapılana yazılı olarak bildirilir. 

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

EK 

Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt 

edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan 

görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar 

dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan 

müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

 

 

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr
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7 Nisan 2021 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31447 

YÖNETMELİK 

Hazine ve 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 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı 

Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 20 nci” ibaresi “1 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 228 inci” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 3 − (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Bakan: Hazine ve Maliye Bakanını, 

b) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını, 

c) Başkanlık: Vergi Denetim Kurulu Başkanlığını, 

ç) Daire Başkanlığı: Uygun görülen yerlerde Bakan onayı ile kurulan Başkanlığa bağlı Daire Başkanlıklarını, 

d) İnceleme ve denetim birimi: Vergi Denetim Kurulu Başkanlığını, Gelir İdaresi Başkanlığını, Vergi Dairesi 

Başkanlıklarını, Vergi Dairesi Başkanlığı kurulmayan yerlerde Defterdarlıkları, 

e) Sınırlı inceleme: Tam inceleme dışında kalan vergi incelemesini, 

f) Tam inceleme: Bir mükellef hakkında, bir veya birden fazla vergi türü itibarıyla bir veya daha fazla 

vergilendirme dönemine ilişkin her türlü iş ve işlemlerinin bütün matrah unsurlarını içerecek şekilde yapılan vergi 

incelemesini, 

g) Vergi incelemesi: İnceleme yapmaya yetkili olanlar tarafından, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu 

araştırmak, tespit etmek ve sağlamak amacıyla yapılan faaliyeti, 

ğ) Vergi inceleme raporu: Vergi incelemeleri sonucunda düzenlenen raporu, 

h) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 135 inci maddesinde sayılan 

yetkilileri, 

ı) Vergi Müfettişi: Vergi Başmüfettişini, Vergi Müfettişini ve Vergi Müfettiş Yardımcısını, 

ifade eder.” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Grup” ibaresi “Daire” olarak 

değiştirilmiştir. 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “kararname, tüzük” 

ibareleri “Cumhurbaşkanı Kararı” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “grup” ibaresi “daire” olarak, 

“Grup” ibaresi “Daire” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(2) 16 ncı maddenin beş, altı ve yedinci fıkrası hükümleri saklıdır.” 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ise” ibaresi yürürlükten 

kaldırılmış, “en fazla altı ay” ibaresinden sonra gelmek üzere “, katma değer vergisi iade incelemelerinde ise en fazla üç 

ay” ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “altı ayı” ibaresi “tam ve sınırlı incelemelerde altı ayı, katma değer 

vergisi iade incelemelerinde ise iki ayı” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi 

“Hazine ve Maliye Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanı” ibaresi 

“Hazine ve Maliye Bakanı” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

 

 

 



 

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve 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 
3- 25/10/2016 29868 

  

 


