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HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI İDARİ 

YAPILANMASINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI. 
MÜKELLEF HAKLARI KURULU KURULDU. 

 

ÖZET : 

 

60 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Hazine ve Maliye 

Bakanlığı idari yapılanmasında değişikliğe gidildi.  

 

– Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Risk Analizi Genel 

Müdürlüğü kuruldu.  

– Vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dışı ekonomik faaliyetleri tespit 

etmek ve bunları önlemek amacıyla risk analizi yapmak, Hazine 

ve Maliye Bakanlığı görevleri arasında sayıldı.  

– Vergi Denetim Kurulunun organizasyon yapısı değiştirilerek grup 

başkanlıkları kaldırıldı; Kurula verilen görevlerin yerine 

getirilmesinde, sektörel ve fonksiyonel uzmanlaşma ile iş 

bölümünün sağlanması amacıyla uygun görülen yerlerde Bakan 

onayı ile doğrudan Başkanlığa bağlı olmak üzere; Denetim Daire 

Başkanlığı, Vergi Kaçakçılığı Denetim Daire Başkanlığı, Vergi 

İadeleri Denetim Daire Başkanlığı, Sektörel Denetim Daire 

Başkanlığı kurulabilecektir. 

– Vergi Müfettişlerinin (Vergi Başmüfettişi, Vergi Müfettişi ve Vergi 

Müfettiş Yardımcısı) görev yapacakları daire başkanlıklarının 

belirlenmesine ve değiştirilmesine ilişkin usul ve esaslar 

yönetmelikle belirlenecektir. 

– Vergi inceleme görevlerinin yürütülmesinde uygulama birliğini 

sağlamak ve mevzuat hükümlerinin uygulanmasına ilişkin ortaya 

çıkan tereddütlü hususları gidermek amacıyla Vergi Denetim 

Kurulu Başkanlığına görüş bildirmek üzere Danışma Komisyonu 

kurulabileceği belirtildi. Danışma Komisyonunun oluşturulması 

ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenecektir. 
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– Mükellef haklarının korunmasına yönelik temel ilke ve kuralları 

belirlemek, bu ilke ve kuralların benimsenmesi ve uygulanmasını 

sağlamak, mükellef haklarına yönelik başvuruları 

değerlendirmek ve Bakanlığa önerilerde bulunmak üzere 

Mükellef Hakları Kurulu kuruldu. Mükellef Hakları Kurulunun 

oluşumu, üyelerin seçimi, görevlendirilmesi ve görev süreleri ile 

çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenecektir 

 

1982 Anayasası’nın 106’ncı maddesinin son fıkrasında yer alan “Bakanlıkların kurulması, 

kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının 

kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir.” hükmüne uygun olarak 

18.04.2020 tarih ve 31103 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Bazı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 

(Kararname Numarası: 60)” ile Hazine ve Maliye Bakanlığı teşkilatında köklü değişiklikler 

gerçekleştirilmiştir.  

 

Yapılan değişiklikler ve düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir. 

 

1-) Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Risk Analizi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 

Risk Analizi Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dışı ekonomik faaliyetleri araştırmak, bunların 

önlenmesine yönelik risk analiz ve değerlendirme çalışmalarım gerçekleştirmek, 

b) Vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önlenmesi amacıyla ilgili 

kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyonu sağlamak, 

c) Risk analizi ve değerlendirme çalışmalarını, belirlenen plan ve programlar dâhilinde 

tanımlanan risk senaryoları, veri modellemeleri ve elektronik ortamdaki dâhil olmak üzere 

ilgili mevzuatına göre temin edilen her türlü bilgi, belge ve bunlara ilişkin her türlü 

ortamdaki kayıtlar üzerinden çeşitli analiz araçlarını kullanmak suretiyle 

gerçekleştirmek, 

d) Risk analizi ve değerlendirme çalışmalarına ait sonuçlan raporlara bağlayarak gerekli 

önlemlerin alınmasını teminen bu raporları ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu 

kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına iletmek ve bu kurumlarca alınan önlemlerin 

sonuçlarını takip etmek, analiz etmek ve gerek görüldüğünde ilgili kurumlar ile 

paylaşmak, 
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e) Risk analizi ve değerlendirme çalışmaları için kanunları veya faaliyet konulan 

gereğince ekonomik olaylara ilişkin kayıt tutan ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile 

kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının bilgi işlem sistemlerine Bakanlık 

ve  ilgili Bakanlığın veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yetkili 

organlarının Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine 

uygun olarak birlikte belirleyeceği usul ve esaslar dâhilinde erişim sistemi kurmak, bu 

kurumlarla birlikte gerekli çalışmaları yürütmek, 

f) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır. 

 

 

2-) Vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dışı ekonomik faaliyetleri tespit etmek ve bunları 

önlemek amacıyla risk analizi yapmak, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevleri arasında 

sayılmıştır. 

 

3-) Teftiş Başkanlığı, Başkan, Başkan Yardımcıları ile Hazine ve Maliye Müfettişleri 

(Hazine ve Maliye Başmüfettişi, Hazine ve Maliye Müfettişi, Hazine ve Maliye Müfettiş 

Yardımcısı)’n den oluşur. 

 

4-) Vergi Denetim Kurulunun organizasyon yapısı değiştirilerek grup başkanlıkları 

kaldırılmış olup; Kurula verilen görevlerin yerine getirilmesinde, sektörel ve fonksiyonel 

uzmanlaşma ile iş bölümünün sağlanması amacıyla uygun görülen yerlerde Bakan onayı 

ile doğrudan Başkanlığa bağlı olmak üzere;  

a) Denetim Daire Başkanlığı, 

b) Vergi Kaçakçılığı Denetim Daire Başkanlığı, 

c) Vergi İadeleri Denetim Daire Başkanlığı, 

ç) Sektörel Denetim Daire Başkanlığı. 

kurulabilecektir. 

 

Daire başkanlıklarının kurulacağı tarihe kadar, daha önce bu görevleri yürütmekte olan 

grup başkanlıkları faaliyetlerine devam edecektir. Söz konusu daire başkanlıklarının 

kurulduğu tarih itibarıyla, Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlıklarında görev 

yapanlar Denetim Daire Başkanlıklarında; Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı, 

Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı ve Örtülü Sermaye, Transfer 

Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığında görev yapanlar Vergi 



 

  

  

 
 

   
 

19.04.2020/100-4 

Kaçakçılığı Denetim Daire Başkanlığı, Vergi İadeleri Denetim Daire Başkanlığı ve Sektörel 

Denetim Daire Başkanlıklarında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca görevlendirilecektir. 

Vergi Müfettişlerinin (Vergi Başmüfettişi, Vergi Müfettişi ve Vergi Müfettiş Yardımcısı) 

görev yapacakları daire başkanlıklarının belirlenmesine ve değiştirilmesine ilişkin usul ve 

esaslar yönetmelikle belirlenecektir. 

 

5Vergi inceleme görevlerinin yürütülmesinde uygulama birliğini sağlamak ve mevzuat 

hükümlerinin uygulanmasına ilişkin ortaya çıkan tereddütlü hususları gidermek amacıyla 

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına görüş bildirmek üzere Danışma Komisyonu kurulabilir. 

Danışma Komisyonunun oluşturulması ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir. 

 

5-) Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı, Kurul Başkanı, Kurul Başkan Yardımcıları ve 

Hazine Kontrolörleri (Hazine Baş kontrolörleri, Hazine Kontrolörleri ile Stajyer Hazine 

Kontrolörleri)’n den oluşacaktır. 

 

6-) Mükellef haklarının korunmasına yönelik temel ilke ve kuralları belirlemek, bu ilke ve 

kuralların benimsenmesi ve uygulanmasını sağlamak, mükellef haklarına yönelik 

başvuruları değerlendirmek ve Bakanlığa önerilerde bulunmak üzere Mükellef Hakları 

Kurulu kurulmuştur. 

 

7-) Mükellef Hakları Kurulunun oluşumu, üyelerin seçimi, görevlendirilmesi ve görev 

süreleri ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenecektir. 

 

8-) Devlet gelirleri politikasının plan, program, genel ekonomik politika ve stratejiler 

çerçevesinde oluşturulmasına ilişkin çalışmalar yapmak ve Devlet gelirlerinin maliye 

politikalarıyla uyumlu şekilde tatbikini sağlamak Gelir İdaresi Başkanlığı’nın görevleri 

arasında sayılmıştır. 

 

Yapılan değişiklikler, düzenlemenin önceki hali ile birlikte aşağıda belirtilmiştir. 
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DÜZENLEMENİN ESKİ HALİ DEĞİŞİKLİK DÜZENLEMESİ DÜZENLEMENİN SON HALİ 

Görev 

Madde 217 – (1) Hazine ve 

Maliye Bakanlığının görev ve 

yetkileri şunlardır: 

a) Maliye ve ekonomi 

politikalarının hazırlanmasına 

yardımcı olmak ve bu politikaları 

uygulamak, 

b) Genel bütçe kapsamındaki 

kamu idareleri ve özel bütçeli 

idarelerin hukuk danışmanlığını 

ve muhakemat hizmetlerini 

talepleri halinde yerine getirmek, 

c) Devlet hesaplarını tutmak, 

saymanlık hizmetlerini yapmak, 

ç) Gelir düzenlemelerine ilişkin 

çalışmalar yapmak, 

d) Her türlü gelir işlemlerine ait 

mevzuatı hazırlamak, her türlü 

gider işlemlerine ait mevzuatın 

hazırlanmasına katkı sağlamak, 

e) Bakanlığın ilgili kuruluşlarının 

işletme ve yatırım programlarını 

inceleyerek onaylamak ve yıllık 

programlara göre faaliyetlerini 

takip etmek ve denetlemek, 

f) Suç gelirlerinin aklanmasının 

önlenmesine ilişkin usul ve 

esasları belirlemek, 

g) Vergi incelemesi ve denetimine 

ilişkin temel politika ve stratejilerin 

MADDE l- l sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı 

Hakkında Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinin 217 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (ç) 

bendi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiş, (d) bendinde yer alan 

"gelir işlemlerine ait mevzuatı 

hazırlamak, her türlü" ibaresi 

yürürlükten kaldırılmış, (g) 

bendinden sonra gelmek üzere 

aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki 

bentler buna göre teselsül 

ettirilmiştir. 

"ç) Devlet gelirleri politikasının 

plan, program, genel ekonomik 

politika ve stratejiler çerçevesinde 

oluşturulmasına ilişkin 

çalışmaların koordinasyonunu 

sağlamak, uygulamayı izlemek," 

"ğ) Vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt 

dışı ekonomik faaliyetleri tespit 

etmek ve bunları önlemek 

amacıyla risk analizi yapmak," 

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı 

 

Görev 

MADDE 217 – (1) Hazine ve 

Maliye Bakanlığının görev ve 

yetkileri şunlardır:  

a) Maliye ve ekonomi politikalarının 

hazırlanmasına yardımcı olmak ve 

bu politikaları uygulamak, 

b) Genel bütçe kapsamındaki 

kamu idareleri ve özel bütçeli 

idarelerin hukuk danışmanlığını 

ve muhakemat hizmetlerini 

talepleri halinde yerine getirmek, 

c) Devlet hesaplarını tutmak, 

saymanlık hizmetlerini yapmak,  

ç) (Değişik:RG-18/4/2020-31103-

CK-60/1 md.) ç) Devlet gelirleri 

politikasının plan, program, genel 

ekonomik politika ve stratejiler 

çerçevesinde oluşturulmasına 

ilişkin çalışmaların 

koordinasyonunu sağlamak, 

uygulamayı izlemek, 

d) …Her türlü gider işlemlerine ait 

mevzuatın hazırlanmasına katkı 

sağlamak, 1 

e) Bakanlığın ilgili kuruluşlarının 

işletme ve yatırım programlarını 

inceleyerek onaylamak ve yıllık 

programlara göre faaliyetlerini 

 
1 18/4/2020 tarihli ve 31103 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 60 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1 inci maddesiyle bu 
bentte yer alan “gelir işlemlerine ait mevzuatı hazırlamak, her türlü” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 
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DÜZENLEMENİN ESKİ HALİ DEĞİŞİKLİK DÜZENLEMESİ DÜZENLEMENİN SON HALİ 

belirlenmesi amacıyla çalışmalar 

yapmak ve belirlenen politikaların 

uygulanmasını sağlamak, 

ğ) Hazine işlemleri, kamu 

finansmanı, kamu sermayeli 

kuruluş ve işletmeler ve devlet 

iştirakleri, ikili ve çok taraflı dış 

ekonomik ilişkiler, uluslararası ve 

bölgesel ekonomik ve mali 

kuruluşlarla ilişkiler, yabancı ülke 

ve kuruluşlardan borç ve hibe 

alınması ve verilmesi ile ilgili 

işlemleri yapmak ve Hazinenin 

Cumhurbaşkanı kararı ile 

yurtiçindeki ya da yurtdışındaki 

şirketlere iştirak etmesini 

sağlamak, 

h) Ülkenin finansman politikaları 

çerçevesinde sermaye akımlarına 

ilişkin düzenleme ve işlemleri 

yapmak, 

 

takip etmek ve denetlemek, 

f) Suç gelirlerinin aklanmasının 

önlenmesine ilişkin usul ve 

esasları belirlemek, 

g) Vergi incelemesi ve denetimine 

ilişkin temel politika ve stratejilerin 

belirlenmesi amacıyla çalışmalar 

yapmak ve belirlenen politikaların 

uygulanmasını sağlamak, 

ğ) (Ek:RG-18/4/2020-31103-CK-

60/1 md.) Vergi kayıp ve kaçağı 

ile kayıt dışı ekonomik faaliyetleri 

tespit etmek ve bunları önlemek 

amacıyla risk analizi yapmak, 

.... 

 

Hizmet birimleri 

Madde 219 – (Değişik: RG-

7/8/2019-30855 - CK-43/2 md.) 

(1) Hazine ve Maliye 

Bakanlığındaki hizmet birimleri 

şunlardır: 

a) Başhukuk Müşavirliği ve 

MADDE 2- l sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 

219 uncu maddesinin birinci 

fıkrasına (c) bendinden sonra 

gelmek üzere aşağıdaki bent 

eklenmiş, sonraki bentler buna 

göre teselsül ettirilmiştir. 

Hizmet birimleri  

MADDE 219– (Değişik:RG-

7/8/2019-30855-CK-43/2 md.)  

(1) Hazine ve Maliye 

Bakanlığındaki hizmet birimleri 

şunlardır: 2 3 

a) Başhukuk Müşavirliği ve 

 
2  12/9/2019 tarihli ve 30886 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 45 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesiyle 
(ç) bendinden sonra gelmek üzere (d) bendi eklenmiş, sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. 
3 18/4/2020 tarihli ve 31103 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 60 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesiyle bu 
fıkraya (c) bendinden sonra gelmek üzere (ç) bendi eklenmiş, sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. 
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DÜZENLEMENİN ESKİ HALİ DEĞİŞİKLİK DÜZENLEMESİ DÜZENLEMENİN SON HALİ 

Muhakemat Genel Müdürlüğü, 

b) Kamu Mali Yönetim ve 

Dönüşüm Genel Müdürlüğü, 

c) Muhasebat Genel Müdürlüğü, 

ç) Kamu Finansmanı Genel 

Müdürlüğü, 

d) Kamu Sermayeli Kuruluş ve 

İşletmeler Genel Müdürlüğü, 

e) Dış Ekonomik İlişkiler Genel 

Müdürlüğü, 

f) Finansal Piyasalar ve Kambiyo 

Genel Müdürlüğü, 

g) Sigortacılık Genel Müdürlüğü, 

ğ) Ekonomik Programlar ve 

Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 

h) Personel Genel Müdürlüğü, 

ı) Bilgi Teknolojileri Genel 

Müdürlüğü, 

i) Teftiş Başkanlığı, 

j) Vergi Denetim Kurulu 

Başkanlığı, 

k) Hazine Kontrolörleri Kurulu 

Başkanlığı, 

l) Sigorta Denetleme Kurulu 

Başkanlığı, 

m) Malî Suçları Araştırma Kurulu 

Başkanlığı, 

n) Strateji Geliştirme Başkanlığı, 

o) Destek Hizmetleri Dairesi 

Başkanlığı, 

ö) Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği, 

p) Özel Kalem Müdürlüğü. 

"ç) Risk Analizi Genel Müdürlüğü," 

 

Muhakemat Genel Müdürlüğü,  

b) Kamu Mali Yönetim ve 

Dönüşüm Genel Müdürlüğü, 

c) Muhasebat Genel Müdürlüğü, 

ç) (Ek:RG-18/4/2020-31103-CK-

60/2 md.) Risk Analizi Genel 

Müdürlüğü, 

d) Kamu Finansmanı Genel 

Müdürlüğü, 

e) (Ek:RG-12/9/2019-30886-C.K.-

45/2 md.) Borçlanma Genel 

Müdürlüğü, 

f) Kamu Sermayeli Kuruluş ve 

İşletmeler Genel Müdürlüğü, 

g) Dış Ekonomik İlişkiler Genel 

Müdürlüğü, 

ğ) Finansal Piyasalar ve Kambiyo 

Genel Müdürlüğü,  

h) (Mülga:RG-18/10/2019-30922-

CK-47/20 md.) 

ı) Ekonomik Programlar ve 

Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 

i) Personel Genel Müdürlüğü, 

j) Bilgi Teknolojileri Genel 

Müdürlüğü, 

k) Teftiş Başkanlığı,  

l) Vergi Denetim Kurulu 

Başkanlığı, 

m) Hazine Kontrolörleri Kurulu 

Başkanlığı,  

n) (Mülga:RG-18/10/2019-30922-

CK-47/20 md.) 

o) Malî Suçları Araştırma Kurulu 
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DÜZENLEMENİN ESKİ HALİ DEĞİŞİKLİK DÜZENLEMESİ DÜZENLEMENİN SON HALİ 

 Başkanlığı, 

ö) Strateji Geliştirme Başkanlığı, 

 p) Destek Hizmetleri 

Dairesi Başkanlığı, 

r) Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği, 

s) Özel Kalem Müdürlüğü. 

 

 

Kamu Mali Yönetim ve 

Dönüşüm Genel Müdürlüğü 

Madde 220/A- (Ek: RG-7/8/2019-

30855 - CK-43/4 md.) 

(1) Kamu Mali Yönetim ve 

Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 

görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Cumhurbaşkanı tarafından 

belirlenen temel hedef, ilke ve 

amaçlar çerçevesinde orta vadeli 

program hazırlıklarına katılmak 

ve orta vadeli mali plan ile 

sektörel plan ve programları, ilgili 

kamu idareleri ile 

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 

bulunan politika kurullarının 

görüşlerini de almak suretiyle 

Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile 

müştereken hazırlamak ve makro 

dengelerini oluşturmak, 

b) Cumhurbaşkanı tarafından 

belirlenen temel hedef, ilke ve 

amaçlar çerçevesinde orta vadeli 

mali plan ile sektörel plan ve 

MADDE 3- l sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 

220/A maddesinin birinci fıkrasının 

(d) bendinde yer alan "Kamu 

harcamaları ile Devlet gelirlerinin" 

ibaresi "Kamu harcamalarının" 

şeklinde ve (ğ) bendi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

"ğ) Devlet gelirleri politikasının plan, 

program, genel ekonomik politika 

ve stratejiler çerçevesinde 

oluşturulmasına yönelik analizler 

yapmak, projeler geliştirmek ve bu 

kapsamda yapılacak çalışmalar ile 

gelir tahminlerine yönelik 

çalışmaları koordine etmek," 

 

 

 

Kamu Mali Yönetim ve 

Dönüşüm Genel Müdürlüğü  

MADDE 220/A- (Ek:RG-7/8/2019-

30855-CK-43/4 md.)  

(1) Kamu Mali Yönetim ve 

Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 

görev ve yetkileri şunlardır:  

a) Cumhurbaşkanı tarafından 

belirlenen temel hedef, ilke ve 

amaçlar çerçevesinde orta vadeli 

program hazırlıklarına katılmak ve 

orta vadeli mali plan ile sektörel 

plan ve programları, ilgili kamu 

idareleri ile Cumhurbaşkanlığı 

bünyesinde bulunan politika 

kurullarının görüşlerini de almak 

suretiyle Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı ile müştereken 

hazırlamak ve makro dengelerini 

oluşturmak, 

b) Cumhurbaşkanı tarafından 

belirlenen temel hedef, ilke ve 

amaçlar çerçevesinde orta vadeli 

mali plan ile sektörel plan ve 
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programların uygulanmasını 

izlemek ve değerlendirmek, 

gerektiğinde (a) bendinde 

belirtilen usule uygun olarak 

değişiklik yapmak veya teklif 

etmek, 

c) 13 sayılı Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı Teşkilatı Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinin 2 nci maddesinin 

birinci fıkrasının (ö) bendi hariç 

olmak üzere mezkûr 

Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinde Bakanlığa 

verilen görevleri yerine getirmek, 

ç) Kamu harcamalarında etkinlik, 

etkililik, ekonomiklik ve verimlilik 

sağlamak amacıyla gerekli 

standartları tespit etmek ve 

sınırlamalar koymak; bu 

hususlarda tüm kamu kurum ve 

kuruluşları için uyulması zorunlu 

düzenlemeleri yapmak, tedbirleri 

almak ve uygulamayı izlemek, 

d) Kamu harcamaları ile Devlet 

gelirlerinin kalkınma planı, orta 

vadeli program, orta vadeli mali 

plan ve Cumhurbaşkanlığı yıllık 

programında belirlenen hedefler 

doğrultusunda maliye 

politikalarıyla uyumlu bir şekilde 

uygulanmasını teminen gerekli 

her türlü tedbiri almak, 

programların uygulanmasını 

izlemek ve değerlendirmek, 

gerektiğinde (a) bendinde 

belirtilen usule uygun olarak 

değişiklik yapmak veya teklif 

etmek, 

c) 13 sayılı Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı Teşkilatı Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinin 2 nci maddesinin 

birinci fıkrasının (ö) bendi hariç 

olmak üzere mezkûr 

Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinde Bakanlığa 

verilen görevleri yerine getirmek,  

ç) Kamu harcamalarında etkinlik, 

etkililik, ekonomiklik ve verimlilik 

sağlamak amacıyla gerekli 

standartları tespit etmek ve 

sınırlamalar koymak; bu 

hususlarda tüm kamu kurum ve 

kuruluşları için uyulması zorunlu 

düzenlemeleri yapmak, tedbirleri 

almak ve uygulamayı izlemek,  

d) Kamu harcamalarının kalkınma 

planı, orta vadeli program, orta 

vadeli mali plan ve 

Cumhurbaşkanlığı yıllık 

programında belirlenen hedefler 

doğrultusunda maliye 

politikalarıyla uyumlu bir şekilde 

uygulanmasını teminen gerekli 

her türlü tedbiri almak,  
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e) Mali yönetim ve iç kontrol 

alanında uluslararası genel kabul 

görmüş standartlarla uyumlu 

standart ve yöntemler belirlemek, 

mali hizmetler uzman yardımcıları 

özel yarışma sınavları, atama ve 

yerleştirilme, yetiştirilme, eğitim 

ve yeterlik sınavlarına ilişkin 

faaliyetleri yürütmek, kamu 

idarelerine eğitim ve rehberlik 

hizmeti vermek, uygulamaları 

izlemek, belirlenen yöntem ve 

standartlara uygunluğu açısından 

değerlendirmek, kurumsal ve 

konsolide raporlar düzenlemek ve 

önerilerde bulunmak, mali 

yönetim ve iç kontrol 

uygulamalarının uyumlaştırılması 

ve bilgi paylaşımına yönelik 

yönetim bilgi sistemleri 

oluşturmak, mali hizmetler birim 

yöneticilerine ve diğer yönetici ve 

uzmanlara yönelik düzenli yıllık 

bilgilendirme ve değerlendirme 

toplantıları düzenlemek, mali 

saydamlığın sağlanmasına 

yönelik uygulamaları izlemek, 

değerlendirmek ve öneriler 

geliştirmek, 

f) Harcamaları etkileyebilecek her 

türlü mevzuat taslaklarını 

inceleyerek bunlar hakkında 

Bakanlığın görüşünü hazırlamak, 

e) Mali yönetim ve iç kontrol 

alanında uluslararası genel kabul 

görmüş standartlarla uyumlu 

standart ve yöntemler belirlemek, 

mali hizmetler uzman yardımcıları 

özel yarışma sınavları, atama ve 

yerleştirilme, yetiştirilme, eğitim ve 

yeterlik sınavlarına ilişkin 

faaliyetleri yürütmek, kamu 

idarelerine eğitim ve rehberlik 

hizmeti vermek, uygulamaları 

izlemek, belirlenen yöntem ve 

standartlara uygunluğu açısından 

değerlendirmek, kurumsal ve 

konsolide raporlar düzenlemek ve 

önerilerde bulunmak, mali 

yönetim ve iç kontrol 

uygulamalarının uyumlaştırılması 

ve bilgi paylaşımına yönelik 

yönetim bilgi sistemleri 

oluşturmak, mali hizmetler birim 

yöneticilerine ve diğer yönetici ve 

uzmanlara yönelik düzenli yıllık 

bilgilendirme ve değerlendirme 

toplantıları düzenlemek, mali 

saydamlığın sağlanmasına 

yönelik uygulamaları izlemek, 

değerlendirmek ve öneriler 

geliştirmek,  

f) Harcamaları etkileyebilecek her 

türlü mevzuat taslaklarını 

inceleyerek bunlar hakkında 

Bakanlığın görüşünü hazırlamak,  
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g) Bakanlığın görev alanına giren 

hususlarda mevzuatta yer alan 

mali hükümlerin uygulanmasını 

yönlendirmek, bu konuda ortaya 

çıkabilecek her türlü meseleyi 

çözmek ve tereddütleri gidermek, 

ğ) Devlet gelirleri politikasının 

plan, program, genel ekonomik 

politika ve stratejiler çerçevesinde 

oluşturulmasına ilişkin çalışmaları 

koordine etmek ve vergi yükü ile 

gelir tahminlerine yönelik analizler 

yapmak, 

h) Kamu istihdamı ve buna ilişkin 

giderlerle ilgili mevzuatın 

uygulanmasına ilişkin iş ve 

işlemleri yürütmek ve uygulamayı 

izlemek, 

ı) Kamu harcamaları konusunda 

diğer mevzuat ile Bakanlığa 

verilen görevleri yapmak, 

i) Genel ekonomik politika ve 

stratejiler çerçevesinde kamu 

alımlarına ilişkin temel politikaları 

oluşturmak, 

j) Kamu kurum ve kuruluşlarınca 

işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, 

misafirhane, çocuk bakımevi, 

kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal 

tesislerden yararlanacak 

olanlardan alınacak bedelleri 

belirlemek, bu yerlerden elde 

edilen gelirlerin kullanımına ilişkin 

g) Bakanlığın görev alanına giren 

hususlarda mevzuatta yer alan 

mali hükümlerin uygulanmasını 

yönlendirmek, bu konuda ortaya 

çıkabilecek her türlü meseleyi 

çözmek ve tereddütleri gidermek, 

(ğ) (Değişik:RG-18/4/2020-

31103-CK-60/3 md.) Devlet 

gelirleri politikasının plan, 

program, genel ekonomik politika 

ve stratejiler çerçevesinde 

oluşturulmasına yönelik analizler 

yapmak, projeler geliştirmek ve bu 

kapsamda yapılacak çalışmalar 

ile gelir tahminlerine yönelik 

çalışmaları koordine etmek, 

h) Kamu istihdamı ve buna ilişkin 

giderlerle ilgili mevzuatın 

uygulanmasına ilişkin iş ve 

işlemleri yürütmek ve uygulamayı 

izlemek, 

ı) Kamu harcamaları konusunda 

diğer mevzuat ile Bakanlığa 

verilen görevleri yapmak,  

i) Genel ekonomik politika ve 

stratejiler çerçevesinde kamu 

alımlarına ilişkin temel politikaları 

oluşturmak,  

j) Kamu kurum ve kuruluşlarınca 

işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, 

misafirhane, çocuk bakımevi, 

kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal 

tesislerden yararlanacak 
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usul ve esaslar ile bunlara ilişkin 

düzenlemeleri yapmak, 

k) Cumhurbaşkanı onayına 

sunmak üzere 5/1/1961 tarihli ve 

237 sayılı Taşıt Kanunu 

kapsamına dâhil idarelerin taşıt 

edinimi, kullanımı ve tasfiyesine 

ilişkin politikalar oluşturmak; 

uygulamanın yönlendirilmesi 

hususunda standartlar tespit 

etmek, kamu idareleri için ortak 

taşıt havuzu ve yönetim sistemi 

oluşturmak ve gerekli tedbirleri 

belirlemek ve bu amaçla 

uygulamayı izlemek, 

l) 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü 

Hakkında Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi uyarınca yapılacak 

kadro ve pozisyon ihdasları ile 2 

sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinin 11’inci 

maddesinin birinci fıkrası 

kapsamında yapılacak atama 

sayılarının ve istisnalarının 

belirlenmesi ve 2 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinin 8’inci maddesi 

uyarınca sürekli işçi 

kadrolarından veya sözleşmeli 

personel pozisyonlarından boş 

olanların açıktan atama veya alım 

amacıyla kullanılmasıyla ilgili 

Strateji ve Bütçe Başkanlığına 

olanlardan alınacak bedelleri 

belirlemek, bu yerlerden elde 

edilen gelirlerin kullanımına ilişkin 

usul ve esaslar ile bunlara ilişkin 

düzenlemeleri yapmak,  

k) Cumhurbaşkanı onayına 

sunmak üzere 5/1/1961 tarihli ve 

237 sayılı Taşıt Kanunu 

kapsamına dâhil idarelerin taşıt 

edinimi, kullanımı ve tasfiyesine 

ilişkin politikalar oluşturmak; 

uygulamanın yönlendirilmesi 

hususunda standartlar tespit 

etmek, kamu idareleri için ortak 

taşıt havuzu ve yönetim sistemi 

oluşturmak ve gerekli tedbirleri 

belirlemek ve bu amaçla 

uygulamayı izlemek, 

l) 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü 

Hakkında Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi uyarınca yapılacak 

kadro ve pozisyon ihdasları ile 2 

sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinin 11’inci 

maddesinin birinci fıkrası 

kapsamında yapılacak atama 

sayılarının ve istisnalarının 

belirlenmesi ve 2 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinin 8’inci maddesi 

uyarınca sürekli işçi kadrolarından 

veya sözleşmeli personel 

pozisyonlarından boş olanların 
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görüş vermek, 

m) Teşkilat ve görev alanına 

giren konularda hazine ve maliye 

uzmanlarına, yönetmelikte 

belirlenen usul ve esaslar 

çerçevesinde analiz ve inceleme 

işleri yaptırmak, 

n) Bakan tarafından verilen diğer 

görevleri yapmak. 

 

açıktan atama veya alım amacıyla 

kullanılmasıyla ilgili Strateji ve 

Bütçe Başkanlığına görüş 

vermek,  

m) Teşkilat ve görev alanına giren 

konularda hazine ve maliye 

uzmanlarına, yönetmelikte 

belirlenen usul ve esaslar 

çerçevesinde analiz ve inceleme 

işleri yaptırmak,  

n) Bakan tarafından verilen diğer 

görevleri yapmak. 

 

Gelir Düzenlemeleri Genel 

Müdürlüğü 

Madde 222 – (Mülga:RG-

7/8/2019-30855-CK-43/6 md.)  

 

MADDE 4- l sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 

mülga 222 nci maddesi başlığıyla 

birlikte aşağıdaki şekilde yeniden 

düzenlenmiştir. 

"Risk Analizi Genel Müdürlüğü 

MADDE 222- (1) Risk Analizi Genel 

Müdürlüğünün görev ve yetkileri 

şunlardır: 

a) Vergi kayıp ve kaçağı ile 

kayıt dışı ekonomik faaliyetleri 

araştırmak, bunların 

önlenmesine yönelik risk analiz ve 

değerlendirme çalışmalarım 

gerçekleştirmek, 

b) Vergi kayıp ve kaçağı ile 

kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin 

önlenmesi amacıyla ilgili 

kamu kurum ve kuruluşlarıyla 

koordinasyonu sağlamak, 

"Risk Analizi Genel Müdürlüğü 

MADDE 222- (1) Risk Analizi Genel 

Müdürlüğünün görev ve yetkileri 

şunlardır: 

a) Vergi kayıp ve kaçağı 

ile kayıt dışı ekonomik faaliyetleri 

araştırmak, bunların 

önlenmesine yönelik risk analiz ve 

değerlendirme çalışmalarım 

gerçekleştirmek, 

b) Vergi kayıp ve kaçağı ile 

kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin 

önlenmesi amacıyla ilgili 

kamu kurum ve kuruluşlarıyla 

koordinasyonu sağlamak, 

c) Risk analizi ve 

değerlendirme çalışmalarını, 

belirlenen plan ve programlar 

dâhilinde 

tanımlanan risk senaryoları, veri 
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c) Risk analizi ve 

değerlendirme çalışmalarını, 

belirlenen plan ve programlar 

dâhilinde 

tanımlanan risk senaryoları, veri 

modellemeleri ve elektronik ortamdaki 

dâhil olmak üzere ilgili 

mevzuatına göre temin edilen her 

türlü bilgi, belge ve bunlara ilişkin 

her türlü ortamdaki 

kayıtlar üzerinden çeşitli analiz 

araçlarını kullanmak suretiyle 

gerçekleştirmek, 

ç) Risk analizi ve değerlendirme 

çalışmalarına ait sonuçlan raporlara 

bağlayarak gerekli önlemlerin 

alınmasını teminen bu raporları ilgili 

kamu kurum ve kuruluşları ile kamu 

kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşlarına iletmek ve bu kurumlarca 

alınan önlemlerin sonuçlarını takip 

etmek, analiz etmek ve gerek 

görüldüğünde ilgili kurumlar ile 

paylaşmak, 

d) Risk analizi ve 

değerlendirme çalışmaları için 

kanunları veya faaliyet konulan 

gereğince ekonomik olaylara ilişkin 

kayıt tutan ilgili kamu kurum ve 

kuruluşları ile kamu 

kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşlarının bilgi işlem 

sistemlerine Bakanlık ve  ilgili 

modellemeleri ve elektronik 

ortamdaki dâhil olmak üzere ilgili 

mevzuatına göre temin edilen her 

türlü bilgi, belge ve bunlara ilişkin 

her türlü ortamdaki 

kayıtlar üzerinden çeşitli analiz 

araçlarını kullanmak suretiyle 

gerçekleştirmek, 

ç) Risk analizi ve değerlendirme 

çalışmalarına ait sonuçlan raporlara 

bağlayarak gerekli önlemlerin 

alınmasını teminen bu raporları ilgili 

kamu kurum ve kuruluşları ile kamu 

kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşlarına iletmek ve bu 

kurumlarca alınan önlemlerin 

sonuçlarını takip etmek, analiz 

etmek ve gerek görüldüğünde ilgili 

kurumlar ile paylaşmak, 

d)  Risk analizi ve değerlendirme 

çalışmaları için kanunları veya 

faaliyet konulan 

gereğince ekonomik olaylara 

ilişkin kayıt tutan ilgili kamu kurum 

ve kuruluşları ile kamu 

kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşlarının bilgi işlem 

sistemlerine Bakanlık ve  ilgili 

Bakanlığın veya kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşlarının 

yetkili organlarının Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu ve 

ilgili diğer mevzuat hükümlerine 
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Bakanlığın veya kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşlarının 

yetkili organlarının Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu ve 

ilgili diğer mevzuat hükümlerine 

uygun olarak birlikte 

belirleyeceği usul ve esaslar 

dâhilinde erişim sistemi kurmak, bu 

kurumlarla birlikte gerekli 

çalışmaları yürütmek, 

e) Bakan tarafından verilen diğer 

görevleri yapmak." 

 

uygun olarak birlikte 

belirleyeceği usul ve esaslar 

dâhilinde erişim sistemi kurmak, bu 

kurumlarla birlikte gerekli 

çalışmaları yürütmek, 

e) Bakan tarafından verilen diğer 

görevleri yapmak." 

 

Teftiş Başkanlığı 

Madde 227/B – (Ek:RG-

7/8/2019-30855-CK-43/14 md.) 

(1) Teftiş Başkanlığı Bakanın 

emri veya onayı ile Bakan adına 

aşağıdaki görev ve yetkileri 

kullanır: 

a) Bakanlık merkez, taşra ve 

yurtdışı teşkilatlanı ile bağlı, ilgili 

ve ilişkili kuruluşlarının her türlü 

faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak 

inceleme, denetim ve soruşturma 

işlerini yürütmek ve bu işlerle ilgili 

gerekli önlemleri almak veya 

aldırmak, 

b) İlgili mevzuatın Bakanlığa 

tanıdığı inceleme, denetim ve 

soruşturma yetkisini Bakanlığın 

diğer hizmet birimlerinin görev 

alanına girmediği durumlarda 

MADDE 5- l sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinin 227/B maddesinin 

birinci fıkrasının birinci cümlesinden 

önce gelmek üzere aşağıdaki cümle 

eklenmiş ve üçüncü fıkrası aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

 

"Teftiş Başkanlığı, Başkan, Başkan 

Yardımcıları ile Hazine ve Maliye 

Müfettişleri (Hazine ve Maliye 

Başmüfettişi, Hazine ve Maliye 

Müfettişi, Hazine ve Maliye Müfettiş 

Yardımcısı)'nden oluşur." 

 

"(3) Mali ve sosyal hak ve yardımlar 

ile diğer özlük hakları bakımından 

375 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin ek 30 uncu maddesi 

uyarınca Teftiş Başkanı, Bakanlık 

Rehberlik ve Teftiş Başkanına; Teftiş 

Teftiş Başkanlığı 

MADDE 227/B- (Ek:RG-7/8/2019-

30855-CK-43/14 md.)  

(1) (Ek cümle:RG-18/4/2020-

31103-CK-60/5 md.) Teftiş 

Başkanlığı, Başkan, Başkan 

Yardımcıları ile Hazine ve Maliye 

Müfettişleri (Hazine ve Maliye 

Başmüfettişi, Hazine ve Maliye 

Müfettişi, Hazine ve Maliye 

Müfettiş Yardımcısı)’nden oluşur. 

Teftiş Başkanlığı Bakanın emri 

veya onayı ile Bakan adına 

aşağıdaki görev ve yetkileri 

kullanır: 

a) Bakanlık merkez, taşra ve 

yurtdışı teşkilatları ile bağlı, ilgili 

ve ilişkili kuruluşlarının her türlü 

faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak 

inceleme, denetim ve soruşturma 
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kullanmak, 

c) İç denetim birimi ve Bakanlığın 

diğer birimleri tarafından Teftiş 

Başkanlığına bildirilen konularda 

gerekli inceleme, denetim ve 

soruşturma faaliyetlerini 

yürütmek, 

ç) Bakan tarafından verilen diğer 

görevleri yapmak. 

(2) Başkanlıkta 375 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin ek 24 

üncü maddesi uyarınca hazine ve 

maliye müfettişi ve hazine ve 

maliye müfettiş yardımcısı 

istihdam edilebilir. 

(3) Teftiş Başkanı, mali ve sosyal 

hak ve yardımlar ile diğer özlük 

hakları bakımından 375 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnamenin 

ek 30 uncu maddesi uyarınca 

bakanlık Rehberlik ve Teftiş 

Başkanına denktir. 

(4) Teftiş Başkanlığının çalışma 

usul ve esasları, hazine ve maliye 

başmüfettişleri, müfettişleri ve 

müfettiş yardımcılarının görev, 

yetki ve sorumlulukları ile diğer 

hususlar Bakanlıkça çıkarılan 

yönetmelikle belirlenir. 

 

Başkan Yardımcısı, Vergi Denetim 

Kurulu Başkan Yardımcısına denktir." 

 

işlerini yürütmek ve bu işlerle ilgili 

gerekli önlemleri almak veya 

aldırmak, 

b) İlgili mevzuatın Bakanlığa 

tanıdığı inceleme, denetim ve 

soruşturma yetkisini Bakanlığın 

diğer hizmet birimlerinin görev 

alanına girmediği durumlarda 

kullanmak, 

c) İç denetim birimi ve Bakanlığın 

diğer birimleri tarafından Teftiş 

Başkanlığına bildirilen konularda 

gerekli inceleme, denetim ve 

soruşturma faaliyetlerini 

yürütmek,  

ç) Bakan tarafından verilen diğer 

görevleri yapmak. 

(2) Başkanlıkta 375 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin ek 24 

üncü maddesi uyarınca hazine ve 

maliye müfettişi ve hazine ve 

maliye müfettiş yardımcısı 

istihdam edilebilir.  

(3) (Değişik:RG-18/4/2020-

31103-CK-60/5 md.) Mali ve 

sosyal hak ve yardımlar ile diğer 

özlük hakları bakımından 375 

sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin ek 30 uncu 

maddesi uyarınca Teftiş Başkanı, 

Bakanlık Rehberlik ve Teftiş 

Başkanına; Teftiş Başkan 

Yardımcısı, Vergi Denetim Kurulu 



 

  

  

 
 

   
 

19.04.2020/100-17 



 

  

  

 
 

   
 

19.04.2020/100-18 

DÜZENLEMENİN ESKİ HALİ DEĞİŞİKLİK DÜZENLEMESİ DÜZENLEMENİN SON HALİ 

c) Organize Vergi Kaçakçılığı ile 

Mücadele Grup Başkanlığı, 

ç) Örtülü Sermaye, Transfer 

Fiyatlandırması ve Yurtdışı 

Kazançlar Grup Başkanlığı. 

d) Katma Değer Vergisi İade 

İncelemeleri Grup Başkanlığı. 

(3) İkinci fıkrada belirtilen grup 

başkanlıkları, uygun görülen 

yerlerde ihtiyaca göre birden fazla 

sayıda kurulabilir. 

(4) Kurulun görev ve yetkileri 

şunlardır: 

a) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı 

Vergi Usul Kanunu ve diğer gelir 

kanunları kapsamında vergi 

incelemeleri yapmak, 

b) Her türlü bilgi, veri ve istatistiği 

toplamak suretiyle oluşturulacak 

Risk Analiz Sistemi üzerinden 

mükelleflerin faaliyetlerini gruplar 

ve sektörler itibarıyla analiz 

etmek, mukayeseler yapmak ve 

bu suretle risk alanlarını tespit 

etmek, 

c) Vergi yükümlülüklerine ilişkin 

ihbar ve şikayetleri 

değerlendirmek, 

ç) Vergi incelemelerinde Gelir 

İdaresi Başkanlığı ile gerekli 

eşgüdümü ve işbirliğini sağlamak, 

onayı ile doğrudan Başkanlığa bağlı 

olmak üzere aşağıdaki daire 

başkanlıkları kurulabilir. 

  

a) Denetim Daire Başkanlığı, 

b) Vergi Kaçakçılığı Denetim 

Daire Başkanlığı, 

c) Vergi İadeleri Denetim 

Daire Başkanlığı, 

ç) Sektörel Denetim Daire 

Başkanlığı." 

"(6) Vergi Müfettişlerinin (Vergi 

Başmüfettişi, Vergi Müfettişi ve 

Vergi Müfettiş Yardımcısı) görev 

yapacakları daire başkanlıklarının 

belirlenmesine ve değiştirilmesine 

ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle 

belirlenir. 

(7) Vergi inceleme görevlerinin 

yürütülmesinde uygulama birliğini 

sağlamak ve mevzuat hükümlerinin 

uygulanmasına ilişkin ortaya çıkan 

tereddütlü hususları gidermek 

amacıyla Vergi Denetim Kurulu 

Başkanlığına görüş bildirmek üzere 

Danışma Komisyonu kurulabilir. 

Danışma Komisyonunun 

oluşturulması ile çalışma usul ve 

esasları yönetmelikle belirlenir." 

b) Vergi Kaçakçılığı Denetim 

Daire Başkanlığı, 

c) Vergi İadeleri Denetim Daire 

Başkanlığı, 

ç) Sektörel Denetim Daire 

Başkanlığı. 

(3) İkinci fıkrada belirtilen daire 

başkanlıkları, uygun görülen 

yerlerde ihtiyaca göre birden fazla 

sayıda kurulabilir. 5 

(4) Kurulun görev ve yetkileri 

şunlardır: 

a) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı 

Vergi Usul Kanunu ve diğer gelir 

kanunları kapsamında vergi 

incelemeleri yapmak, 

b) Her türlü bilgi, veri ve istatistiği 

toplamak suretiyle oluşturulacak 

Risk Analiz Sistemi üzerinden 

mükelleflerin faaliyetlerini gruplar 

ve sektörler itibarıyla analiz 

etmek, mukayeseler yapmak ve 

bu suretle risk alanlarını tespit 

etmek, 

c) Vergi yükümlülüklerine ilişkin 

ihbar ve şikayetleri 

değerlendirmek, 

ç) Vergi incelemelerinde Gelir 

İdaresi Başkanlığı ile gerekli 

eşgüdümü ve işbirliğini sağlamak, 

d) İnceleme ve denetim 

 
5 18/4/2020tarihli ve 31103 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 60 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesiyle bu 
fıkrada yer alan “grup başkanlıkları” ibaresi “daire başkanlıkları” şeklinde değiştirilmiştir. 
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d) İnceleme ve denetim 

sonuçlarını izlemek, 

değerlendirmek ve istatistikler 

oluşturmak, 

e) Vergi inceleme ve denetimleri 

ile raporlamaya ilişkin standart, 

ilke, yöntem ve teknikleri 

geliştirmek, inceleme ve denetim 

rehberleri hazırlamak, vergi 

incelemesi yapmaya yetkili 

olanların uyacakları etik kuralları 

belirlemek, 

f) Performans değerlendirme 

sistemi oluşturmak ve Vergi 

Müfettişlerinin performansını bu 

sisteme göre değerlendirmek, 

g) Vergi kaçırma ve vergiden 

kaçınma alanındaki gelişmeler ile 

bunların ortaya çıkarılması ve 

önlenmesine yönelik yöntemler 

konusunda araştırmalar yapmak, 

ğ) Vergi mevzuatı ile ilgili görüş 

ve önerilerde bulunmak, 

h) Bakan tarafından verilen teftiş, 

inceleme, denetim ve 

soruşturmaları yapmak. 

ı) Bakan tarafından verilen diğer 

görevleri yapmak. 

(5) Vergi incelemesine yetkili 

olanlar tarafından yapılacak tam 

ve sınırlı vergi incelemelerinin 

kapsamı, vergi incelemesine tabi 

tutulma bakımından birinci sınıf 

sonuçlarını izlemek, 

değerlendirmek ve istatistikler 

oluşturmak, 

e) Vergi inceleme ve denetimleri 

ile raporlamaya ilişkin standart, 

ilke, yöntem ve teknikleri 

geliştirmek, inceleme ve denetim 

rehberleri hazırlamak, vergi 

incelemesi yapmaya yetkili 

olanların uyacakları etik kuralları 

belirlemek, 

f) Performans değerlendirme 

sistemi oluşturmak ve Vergi 

Müfettişlerinin performansını bu 

sisteme göre değerlendirmek, 

g) Vergi kaçırma ve vergiden 

kaçınma alanındaki gelişmeler ile 

bunların ortaya çıkarılması ve 

önlenmesine yönelik yöntemler 

konusunda araştırmalar yapmak, 

ğ) Vergi mevzuatı ile ilgili görüş ve 

önerilerde bulunmak, 

h) Bakan tarafından verilen teftiş, 

inceleme, denetim ve 

soruşturmaları yapmak. 

ı) Bakan tarafından verilen diğer 

görevleri yapmak. 

(5) Vergi incelemesine yetkili 

olanlar tarafından yapılacak tam 

ve sınırlı vergi incelemelerinin 

kapsamı, vergi incelemesine tabi 

tutulma bakımından birinci sınıf 

tüccarların yıllık iş hacimleri, aktif 
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tüccarların yıllık iş hacimleri, aktif 

ve öz sermaye büyüklükleri esas 

alınarak gruplara ayrılması ve 

yapılacak bu gruplamaya bağlı 

olarak vergi incelemesine alınma 

bakımından asgari süreler 

getirilmesi ile bu hususlara dair 

diğer usul ve esaslar yönetmelikle 

belirlenir. 

 

ve öz sermaye büyüklükleri, 

bulundukları sektörler ve inceleme 

konuları esas alınarak gruplara 

ayrılması ve yapılacak bu 

gruplamaya bağlı olarak vergi 

incelemesine alınma bakımından 

asgari süreler getirilmesi ile bu 

hususlara dair diğer usul ve 

esaslar yönetmelikle belirlenir.6 

(6) (Ek:RG-18/4/2020-31103-CK-

60/6 md.) Vergi Müfettişlerinin 

(Vergi Başmüfettişi, Vergi 

Müfettişi ve Vergi Müfettiş 

Yardımcısı) görev yapacakları 

daire başkanlıklarının 

belirlenmesine ve değiştirilmesine 

ilişkin usul ve esaslar 

yönetmelikle belirlenir. 

 (7) (Ek:RG-18/4/2020-

31103-CK-60/6 md.) Vergi 

inceleme görevlerinin 

yürütülmesinde uygulama birliğini 

sağlamak ve mevzuat 

hükümlerinin uygulanmasına 

ilişkin ortaya çıkan tereddütlü 

hususları gidermek amacıyla 

Vergi Denetim Kurulu 

Başkanlığına görüş bildirmek 

üzere Danışma Komisyonu 

kurulabilir. Danışma 

 
6 18/4/2020 tarihli ve 31103 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 60 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesiyle bu 
fıkrada yer alan “aktif ve öz sermaye büyüklükleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, bulundukları sektörler ve inceleme konuları” 
ibaresi eklenmiştir. 
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Komisyonunun oluşturulması ile 

çalışma usul ve esasları 

yönetmelikle belirlenir. 

 

Hazine Kontrolörleri Kurulu 

Başkanlığı[1] 

Madde 229 – (Değişik:RG-

7/8/2019-30855-CK-43/15 md.) 

(1) Hazine Kontrolörleri Kurulu 

Başkanlığının görev ve yetkileri 

şunlardır: 

a) Avrupa Birliği tarafından 

Türkiye Cumhuriyetine mali 

işbirliği çerçevesinde sağlanan 

fonların kullanımı amacı ile 

oluşturulan tüm yönetim ve 

kontrol mekanizmalarının işlerliği 

ve etkinliğinin denetimi ile bu 

kapsamdaki her türlü harcama, 

gelir, mali yükümlülük, muafiyet 

ve mali tabloların denetimini, 

Avrupa Birliği ile imzalanan 

anlaşmalara, uluslararası denetim 

standartlarına ve Kurul 

Başkanlığınca hazırlanan 

denetim rehberlerine uygun 

olarak Denetim Otoritesi sıfatıyla 

yerine getirmek, 

b) Dış finansmanı Uluslararası 

İmar ve Kalkınma Bankası, 

Birleşmiş Milletler, Uluslararası 

Tarımsal Kalkınma Fonu, İslam 

Kalkınma Bankası ve benzeri 

MADDE 7- l sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 

229 uncu maddesinin ikinci fıkrası 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 

aynı maddeye aşağıdaki fıkra 

eklenmiştir. 

"(2) Hazine Kontrolörleri Kurulu 

Başkanlığı, Kurul Başkanı, Kurul 

Başkan Yardımcıları ve Hazine 

Kontrolörleri (Hazine Başkontrolörleri, 

Hazine Kontrolörleri ile Stajyer Hazine 

Kontrolörleri)'nden oluşur. Bakanlıkta 

375 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin ek 24 üncü maddesi 

uyarınca Hazine Kontrolörü ve Stajyer 

Hazine Kontrolörü istihdam edilebilir. 

(3) Mali ve sosyal hak ve yardımlar ile 

diğer özlük hakları bakımından 375 

sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin ek 30 uncu maddesi 

uyarınca Hazine Kontrolörleri Kurulu 

Başkan Yardımcısı, Vergi Denetim 

Kurulu Başkan Yardımcısına 

denktir." 

 

 

Hazine Kontrolörleri Kurulu 

Başkanlığı 

MADDE 229- (Başlığı ile Birlikte 

Değişik:RG-7/8/2019-30855-CK-

43/15 md.)  

(1) Hazine Kontrolörleri Kurulu 

Başkanlığının görev ve yetkileri 

şunlardır: 

a) Avrupa Birliği tarafından 

Türkiye Cumhuriyetine mali 

işbirliği çerçevesinde sağlanan 

fonların kullanımı amacı ile 

oluşturulan tüm yönetim ve 

kontrol mekanizmalarının işlerliği 

ve etkinliğinin denetimi ile bu 

kapsamdaki her türlü harcama, 

gelir, mali yükümlülük, muafiyet 

ve mali tabloların denetimini, 

Avrupa Birliği ile imzalanan 

anlaşmalara, uluslararası denetim 

standartlarına ve Kurul 

Başkanlığınca hazırlanan denetim 

rehberlerine uygun olarak Denetim 

Otoritesi sıfatıyla yerine getirmek, 

b) Dış finansmanı Uluslararası 

İmar ve Kalkınma Bankası, 

Birleşmiş Milletler, Uluslararası 

Tarımsal Kalkınma Fonu, İslam 

https://legalbank.net/belge/cumhurbaskanligi-teskilati-hakkinda-cumhurbaskanligi-kararnamesi/3119067/CUMHURBA%c5%9eKANLI%c4%9eI+TE%c5%9eK%c4%b0LATI+HAKKINDA+CUMHURBA%c5%9eKANLI%c4%9eI+KARARNAMES%c4%b0#___ftn31195411
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uluslararası kuruluşlardan 

sağlanan proje ve faaliyetlere 

ilişkin olarak ikraz, kredi veya 

hibeyi kullanan kurum ve 

kuruluşların hesap ve işlemlerinin 

denetimini ilgili anlaşmalar 

çerçevesinde ve uluslararası 

genel kabul görmüş denetim 

standartlarına uygun olarak 

bağımsız denetçi sıfatı ile yerine 

getirmek, 

c) 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri 

Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname uyarınca kamu 

iktisadi teşebbüsleri ile müessese 

ve bağlı ortaklıklarının 

görevlendirme bedelinin tespiti ile 

hazine pay sahipliğinin 

gerektirdiği incelemeleri yapmak, 

ç) 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı 

Türk Parasının Kıymetini Koruma 

Hakkında Kanun ve bu Kanuna 

dayanılarak yürürlüğe konulan 

düzenlemeler kapsamındaki 

incelemeleri yapmak, 

d) 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı 

Kamu Finansmanı ve Borç 

Yönetiminin Düzenlenmesi 

Hakkında Kanun ve bu Kanuna 

dayanılarak yürürlüğe konulan 

düzenlemeler kapsamındaki 

incelemeleri yapmak, 

Kalkınma Bankası ve benzeri 

uluslararası kuruluşlardan 

sağlanan proje ve faaliyetlere 

ilişkin olarak ikraz, kredi veya 

hibeyi kullanan kurum ve 

kuruluşların hesap ve işlemlerinin 

denetimini ilgili anlaşmalar 

çerçevesinde ve uluslararası 

genel kabul görmüş denetim 

standartlarına uygun olarak 

bağımsız denetçi sıfatı ile yerine 

getirmek, 

c) 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri 

Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname uyarınca kamu iktisadi 

teşebbüsleri ile müessese ve 

bağlı ortaklıklarının görevlendirme 

bedelinin tespiti ile hazine pay 

sahipliğinin gerektirdiği 

incelemeleri yapmak, 

ç) 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı 

Türk Parasının Kıymetini Koruma 

Hakkında Kanun ve bu Kanuna 

dayanılarak yürürlüğe konulan 

düzenlemeler kapsamındaki 

incelemeleri yapmak,  

d) 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı 

Kamu Finansmanı ve Borç 

Yönetiminin Düzenlenmesi 

Hakkında Kanun ve bu Kanuna 

dayanılarak yürürlüğe konulan 

düzenlemeler kapsamındaki 
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e) Bireysel katılım sermayesine 

ilişkin incelemeleri yapmak, 

f) Kurulun görev ve yetki alanına 

giren konularda mevzuat ve 

uygulama ile ilgili her türlü 

araştırma ve diğer çalışmaları 

yapmak, yürütmek, görüş 

bildirmek ve tekliflerde bulunmak, 

g) Bakan tarafından verilen diğer 

görevleri yapmak. 

(2) Bakanlıkta 375 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin ek 24 

üncü maddesi uyarınca kontrolör 

ve stajyer kontrolör istihdam 

edilebilir. 

 

incelemeleri yapmak, 

e) Bireysel katılım sermayesine 

ilişkin incelemeleri yapmak,  

f) Kurulun görev ve yetki alanına 

giren konularda mevzuat ve 

uygulama ile ilgili her türlü 

araştırma ve diğer çalışmaları 

yapmak, yürütmek, görüş 

bildirmek ve tekliflerde bulunmak,  

g) Bakan tarafından verilen diğer 

görevleri yapmak. 

 

(2) (Değişik:RG-18/4/2020-

31103-CK-60/7 md.) Hazine 

Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı, 

Kurul Başkanı, Kurul Başkan 

Yardımcıları ve Hazine 

Kontrolörleri (Hazine 

Başkontrolörleri, Hazine 

Kontrolörleri ile Stajyer Hazine 

Kontrolörleri)’nden oluşur. 

Bakanlıkta 375 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin ek 24 

üncü maddesi uyarınca Hazine 

Kontrolörü ve Stajyer Hazine 

Kontrolörü istihdam edilebilir. 

 

 (3) (Ek:RG-18/4/2020-31103-CK-

60/7 md.) Mali ve sosyal hak ve 

yardımlar ile diğer özlük hakları 

bakımından 375 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin ek 30 

uncu maddesi uyarınca Hazine 



 

  

  

 
 

   
 

19.04.2020/100-24 

DÜZENLEMENİN ESKİ HALİ DEĞİŞİKLİK DÜZENLEMESİ DÜZENLEMENİN SON HALİ 

Kontrolörleri Kurulu Başkan 

Yardımcısı, Vergi Denetim Kurulu 

Başkan Yardımcısına denktir. 

 

 MADDE 8- l sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 

238 inci maddesinden sonra 

gelmek üzere aşağıdaki madde 

eklenmiştir. 

"Mükellef Hakları Kurulu 

MADDE 238/A- (1) Mükellef 

haklarının korunmasına yönelik 

temel ilke ve kuralları belirlemek, bu 

ilke ve kuralların benimsenmesi ve 

uygulanmasını sağlamak, mükellef 

haklarına yönelik başvuruları 

değerlendirmek ve Bakanlığa 

önerilerde bulunmak üzere Mükellef 

Hakları Kurulu kurulur. 

(2) Mükellef Hakları Kurulunun 

oluşumu, üyelerin seçimi, 

görevlendirilmesi ve görev 

süreleri ile çalışma usul ve esasları 

yönetmelikle düzenlenir. 

(3) Kurul, görevleri ile ilgili 

olarak gerekli olan bilgileri bütün 

kamu kurum ve 

kuruluşlarından istemeye yetkilidir. 

Kendilerinden bilgi istenen bütün 

kamu kurum ve 

kuruluşları bu bilgileri vermekle 

yükümlüdürler. Bu şekilde elde 

edilen bilgilerden vergi 

"Mükellef Hakları Kurulu 

MADDE 238/A- (1) Mükellef 

haklarının korunmasına yönelik 

temel ilke ve kuralları belirlemek, 

bu ilke ve kuralların 

benimsenmesi ve uygulanmasını 

sağlamak, mükellef haklarına 

yönelik başvuruları 

değerlendirmek ve Bakanlığa 

önerilerde bulunmak üzere 

Mükellef Hakları Kurulu kurulur. 

(2) Mükellef Hakları 

Kurulunun oluşumu, üyelerin 

seçimi, görevlendirilmesi ve görev 

süreleri ile çalışma usul ve 

esasları yönetmelikle düzenlenir. 

(3) Kurul, görevleri ile ilgili 

olarak gerekli olan bilgileri bütün 

kamu kurum ve 

kuruluşlarından istemeye 

yetkilidir. Kendilerinden bilgi 

istenen bütün kamu kurum ve 

kuruluşları bu bilgileri vermekle 

yükümlüdürler. Bu şekilde elde 

edilen bilgilerden vergi 

mahremiyeti kapsamında 

olanların gizliliğine uyulur. Kurulun 

Başkan ve üyeleri ile Kurulda 

görevlendirilen personel, 
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mahremiyeti kapsamında olanların 

gizliliğine uyulur. Kurulun Başkan 

ve üyeleri ile Kurulda 

görevlendirilen personel, görevlerini 

yerine getirmeleri sırasında 

edindikleri, kamuya, ilgililere 

ve üçüncü kişilere ait gizlilik taşıyan 

bilgileri, kişisel verileri, ticari sırlan 

ve bunlara ait 

belgeleri, bu konuda mevzuat 

gereği yetkili kılman mercilerden 

başkasına açıklayamaz, 

kendilerinin   veya   üçüncü   

kişilerin   yararına   kullanamaz.   

Bu   yükümlülük   görevden 

ayrılmalarından sonra da devam 

eder. 

 

(4) Mükellef Hakları Kurulu Başkan 

ve üyelerine bu görevleri sebebiyle, 

ayda dört toplantıyı geçmemek 

üzere her toplantı günü için 375 

sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin ek 29 uncu maddesi 

uyarınca (3.000) gösterge 

rakamının memur aylık katsayısı ile 

çarpımı sonucu bulunacak tutarda 

Bakanlık bütçesinden huzur hakkı 

ödenir." 

görevlerini yerine getirmeleri 

sırasında edindikleri, kamuya, 

ilgililere 

ve üçüncü kişilere ait gizlilik 

taşıyan bilgileri, kişisel verileri, 

ticari sırlan ve bunlara ait 

belgeleri, bu konuda mevzuat 

gereği yetkili kılman mercilerden 

başkasına açıklayamaz, 

kendilerinin   veya   üçüncü   

kişilerin   yararına   kullanamaz.   

Bu   yükümlülük   görevden 

ayrılmalarından sonra da devam 

eder. 

 

(4) Mükellef Hakları Kurulu 

Başkan ve üyelerine bu görevleri 

sebebiyle, ayda dört toplantıyı 

geçmemek üzere her toplantı 

günü için 375 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin ek 29 

uncu maddesi uyarınca (3.000) 

gösterge rakamının memur aylık 

katsayısı ile çarpımı sonucu 

bulunacak tutarda Bakanlık 

bütçesinden huzur hakkı ödenir." 

 MADDE 9- l sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 

Altıncı Kısmının Yedinci Bölümüne 

aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

 

"GEÇİCİ MADDE l- (1) Bu 

Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinin 228 inci 
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"GEÇİCİ MADDE l- (1) Bu 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 

228 inci maddesinde belirtilen daire 

başkanlıklarının kurulacağı tarihe 

kadar, daha önce bu görevleri 

yürütmekte olan grup başkanlıkları 

faaliyetlerine devam eder. Söz 

konusu daire başkanlıklarının 

kurulduğu tarih itibarıyla, Küçük ve 

Orta Ölçekli Mükellefler Grup 

Başkanlıklarında görev yapanlar 

Denetim Daire Başkanlıklarında; 

Büyük Ölçekli Mükellefler Grup 

Başkanlığı, Organize Vergi 

Kaçakçılığı ile Mücadele Grup 

Başkanlığı ve Örtülü Sermaye, 

Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı 

Kazançlar Grup Başkanlığında 

görev yapanlar Vergi Kaçakçılığı 

Denetim Daire Başkanlığı, Vergi 

İadeleri Denetim Daire Başkanlığı 

ve Sektörel Denetim Daire 

Başkanlıklarında Vergi Denetim 

Kurulu Başkanlığınca 

görevlendirilir. 

(2) Vergi Müfettişlerinin görev 

yapacağı daire başkanlıklarının 

belirlenmesi ve 

değiştirilmesine ilişkin bu 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 

228 inci maddesinin altıncı 

fıkrasında yer alan hükmün 

uygulanması ile ilgili yönetmelik 

maddesinde belirtilen daire 

başkanlıklarının kurulacağı tarihe 

kadar, daha önce bu görevleri 

yürütmekte olan grup 

başkanlıkları faaliyetlerine devam 

eder. Söz konusu daire 

başkanlıklarının kurulduğu tarih 

itibarıyla, Küçük ve Orta Ölçekli 

Mükellefler Grup Başkanlıklarında 

görev yapanlar Denetim Daire 

Başkanlıklarında; Büyük Ölçekli 

Mükellefler Grup Başkanlığı, 

Organize Vergi Kaçakçılığı ile 

Mücadele Grup Başkanlığı ve 

Örtülü Sermaye, Transfer 

Fiyatlandırması ve Yurtdışı 

Kazançlar Grup Başkanlığında 

görev yapanlar Vergi Kaçakçılığı 

Denetim Daire Başkanlığı, Vergi 

İadeleri Denetim Daire Başkanlığı 

ve Sektörel Denetim Daire 

Başkanlıklarında Vergi Denetim 

Kurulu Başkanlığınca 

görevlendirilir. 

(2) Vergi Müfettişlerinin görev 

yapacağı daire başkanlıklarının 

belirlenmesi ve 

değiştirilmesine ilişkin bu 

Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinin 228 inci 

maddesinin altıncı 

fıkrasında yer alan hükmün 

uygulanması ile ilgili yönetmelik 
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yürürlüğe girinceye kadar Vergi 

Denetim Kurulu Başkanlığı, 

Denetim Daire Başkanlığında görev 

yapan Vergi Müfettişlerini 

ihtiyaç duyulan denetim 

kapasitesine göre anılan maddenin 

ikinci fıkrasında sayılan diğer daire 

başkanlıklarında görevlendirmeye 

yetkilidir. 

(3) Bu Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinin 228 inci 

maddesinde belirtilen yönetmelikler 

en geç bir yıl içerisinde yürürlüğe 

konulur. Bu yönetmelikler yürürlüğe 

konuluncaya kadar, 

mevcut düzenlemelerin anılan 

maddeye aykırı olmayan 

hükümlerinin uygulanmasına 

devam 

olunur. 

(4) Mevzuatta Vergi Denetim 

Kurulu Başkanlığına ilişkin; grup 

başkanlıklarına yapılan 

atıflar daire başkanlıklarına, grup 

başkanına yapılan atıflar daire 

başkanına yapılmış sayılır." 

yürürlüğe girinceye kadar Vergi 

Denetim Kurulu Başkanlığı, 

Denetim Daire Başkanlığında 

görev yapan Vergi Müfettişlerini 

ihtiyaç duyulan denetim 

kapasitesine göre anılan 

maddenin ikinci fıkrasında sayılan 

diğer daire 

başkanlıklarında görevlendirmeye 

yetkilidir. 

(3) Bu Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinin 228 inci 

maddesinde belirtilen 

yönetmelikler 

en geç bir yıl içerisinde yürürlüğe 

konulur. Bu yönetmelikler 

yürürlüğe konuluncaya kadar, 

mevcut düzenlemelerin anılan 

maddeye aykırı olmayan 

hükümlerinin uygulanmasına 

devam 

olunur. 

(4) Mevzuatta Vergi Denetim 

Kurulu Başkanlığına ilişkin; grup 

başkanlıklarına yapılan 

atıflar daire başkanlıklarına, grup 

başkanına yapılan atıflar daire 

başkanına yapılmış sayılır." 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Hizmet Birimleri 

Madde 279 –  (1) Bakanlığın 

hizmet birimleri şunlardır: 

MADDE 10-1 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 

279 uncu maddesinin birinci 

fıkrasının (h) bendinden sonra 

gelmek üzere aşağıdaki bent 

 

 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Hizmet Birimleri 
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a) Güzel Sanatlar Genel 

Müdürlüğü, 

b) Kültür Varlıkları ve Müzeler 

Genel Müdürlüğü, 

c) Kütüphaneler ve Yayımlar 

Genel Müdürlüğü, 

ç) Telif Hakları Genel Müdürlüğü, 

d) Sinema Genel Müdürlüğü,   

e) Yatırım ve İşletmeler Genel 

Müdürlüğü, 

f) Araştırma ve Eğitim Genel 

Müdürlüğü, 

g) Tanıtma Genel Müdürlüğü, 

ğ) (Ek:RG-10/1/2019-30651-CK-

27/51 md.)[1] Hukuk Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü, 

h) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 

ı) Strateji Geliştirme Başkanlığı, 

i) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler 

Dairesi Başkanlığı, 

j) Personel Dairesi Başkanlığı, 

k) Destek Hizmetleri Dairesi 

Başkanlığı, 

l) (Mülga:RG-10/1/2019-30651-

CK-27/51 md.) 

m) Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği, 

n) Özel Kalem Müdürlüğü. 

 

eklenmiş ve sonraki bentler buna 

göre teselsül ettirilmiştir. 

"ı) Bilgi Teknolojileri Genel 

Müdürlüğü," 

 

"ı) Bilgi Teknolojileri Genel 

Müdürlüğü," 

 MADDE 11- l sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 

287/B maddesinden sonra gelmek 

üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. 

"Bilgi Teknolojileri Genel 

Müdürlüğü 

MADDE 287/C- (1) Bilgi 

Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 

https://legalbank.net/belge/cumhurbaskanligi-teskilati-hakkinda-cumhurbaskanligi-kararnamesi/3119067/CUMHURBA%c5%9eKANLI%c4%9eI+TE%c5%9eK%c4%b0LATI+HAKKINDA+CUMHURBA%c5%9eKANLI%c4%9eI+KARARNAMES%c4%b0#___ftn311964331196431
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"Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü 

MADDE 287/C- (1) Bilgi 

Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 

görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Bakanlığın hedef ve politikaları 

ile iş modelleri ve yürütülen iş 

süreçlerine uygun olarak bilişim 

hedeflerini belirlemek, iş planlarını, 

mali planlan ve kaynak planlarını 

  

hazırlamak, bu hususlarda gerekli 

bilişim standartlarını tespit etmek, 

Genel Müdürlüğün iş süreçlerim 

tasarlamak ve yayınlamak, 

b) Bakanlığın mevcut bilişim 

altyapısının kurulumu, bakımı, 

ikmali, geliştirilmesi ve 

güncellenmesi ile ilgili işleri 

yürütmek, haberleşme ve siber 

güvenliğini sağlamak ve bu 

konularda görev üstlenen 

personelin bilgi teknolojilerindeki 

gelişmelere uygun olarak hizmet 

içi eğitim almalarını sağlamak, 

c) Güvenlik  politikaları   

geliştirmek,   güvenlik  katmanları   

oluşturmak  ve  bilgi 

güvenliğini sağlamak, 

ç) Genel Müdürlüğün görev alanına 

giren konularda ulusal ve 

uluslararası kapsamda, sistemler 

arası çevrim içi ve çevrim dışı veri 

akışını, paylaşımını ve 

görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Bakanlığın hedef ve politikaları 

ile iş modelleri ve yürütülen iş 

süreçlerine uygun olarak bilişim 

hedeflerini belirlemek, iş 

planlarını, mali planlan ve kaynak 

planlarını 

  

hazırlamak, bu hususlarda gerekli 

bilişim standartlarını tespit etmek, 

Genel Müdürlüğün iş süreçlerim 

tasarlamak ve yayınlamak, 

b) Bakanlığın mevcut bilişim 

altyapısının kurulumu, bakımı, 

ikmali, geliştirilmesi ve 

güncellenmesi ile ilgili işleri 

yürütmek, haberleşme ve siber 

güvenliğini sağlamak ve bu 

konularda görev üstlenen 

personelin bilgi teknolojilerindeki 

gelişmelere uygun olarak hizmet 

içi eğitim almalarını sağlamak, 

c) Güvenlik  politikaları   

geliştirmek,   güvenlik  katmanları   

oluşturmak  ve  bilgi 

güvenliğini sağlamak, 

ç) Genel Müdürlüğün görev 

alanına giren konularda ulusal ve 

uluslararası kapsamda, sistemler 

arası çevrim içi ve çevrim dışı veri 

akışını, paylaşımını ve 

koordinasyonu sağlamak ve buna 

ilişkin usul ve esasları belirlemek, 
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koordinasyonu sağlamak ve buna 

ilişkin usul ve esasları belirlemek, 

d) Bilişim   çözümlerinin   

sürdürülebilirliğinin   sağlanması   

için   ilgili   birimlerle 

koordinasyon ve işbirliği içinde 

çalışmaları yürütmek ve 

geliştirilecek iş modelleri ve iş 

süreçlerine ilişkin her seviyede 

mevzuat oluşturma çalışmalarına 

katılmak, 

e) Kullanıcı hesaplarının 

yönetimini sağlamak, kullanıcı 

eğitimlerini planlamak ve 

yürütmek, 

f) Bilişim çözümlerinin 

gerektirdiği lojistik, idari ve teknik 

desteği sağlamak, 

g) Bakanlığın internet 

sayfaları, elektronik imza ve 

elektronik belge uygulamaları ile 

ilgili teknik çalışmaları yapmak, 

ğ) Bakanlıkça belirlenen eylem 

planlarında yer alan bilgi 

teknolojileri ile ilgili stratejilerin 

Bakanlık teşkilatı ile bağlı, ilgili ve 

ilişkili kuruluşlar nezdinde koordine 

ederek uygulanmasını sağlamak, 

h) Bakan tarafından verilen diğer 

görevleri yapmak." 

 

 

 

d) Bilişim   çözümlerinin   

sürdürülebilirliğinin   sağlanması   

için   ilgili   birimlerle 

koordinasyon ve işbirliği içinde 

çalışmaları yürütmek ve 

geliştirilecek iş modelleri ve iş 

süreçlerine ilişkin her seviyede 

mevzuat oluşturma çalışmalarına 

katılmak, 

e) Kullanıcı hesaplarının 

yönetimini sağlamak, kullanıcı 

eğitimlerini planlamak ve 

yürütmek, 

f) Bilişim çözümlerinin 

gerektirdiği lojistik, idari ve teknik 

desteği sağlamak, 

g) Bakanlığın internet 

sayfaları, elektronik imza ve 

elektronik belge uygulamaları ile 

ilgili teknik çalışmaları yapmak, 

ğ) Bakanlıkça belirlenen eylem 

planlarında yer alan bilgi 

teknolojileri ile ilgili stratejilerin 

Bakanlık teşkilatı ile bağlı, ilgili ve 

ilişkili kuruluşlar nezdinde 

koordine ederek uygulanmasını 

sağlamak, 

h) Bakan tarafından verilen diğer 

görevleri yapmak." 
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Gelir İdaresi Başkanlığı 

Amaç 

MADDE 134 

(1) Bu Bölümün amacı; gelir 

politikasını adalet ve tarafsızlık 

içinde uygulamak; vergi ve diğer 

gelirleri en az maliyetle toplamak; 

mükelleflerin vergiye gönüllü 

uyumunu sağlamak; mükellef 

haklarını gözeterek yüksek 

kalitede hizmet sunmak suretiyle 

yükümlülüklerini kolayca yerine 

getirmeleri için gerekli tedbirleri 

almak; saydamlık, hesap 

verebilirlik, katılımcılık, verimlilik, 

etkililik ve mükellef odaklılık temel 

ilkelerine göre görev yapmak 

üzere Hazine ve Maliye 

Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi 

Başkanlığının kurulmasına, 

teşkilat, görev, yetki ve 

sorumluluklarına ilişkin esasları 

düzenlemektir. 

 

MADDE 12- 4 sayılı Bakanlıklara 

Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve 

Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve 

Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 

134 üncü maddesinde yer alan "Bu 

Bölümün amacı;" ibaresinden sonra 

gelmek üzere "Devlet gelirleri 

politikasının belirlenmesi ile gelir 

tahminlerine ilişkin çalışmaları 

yapmak ve" ibaresi eklenmiştir. 

 

Gelir İdaresi Başkanlığı 

Amaç 

MADDE 134 

(1) Bu Bölümün amacı; Devlet 

gelirleri politikasının belirlenmesi 

ile gelir tahminlerine ilişkin 

çalışmaları yapmak ve gelir 

politikasını adalet ve tarafsızlık 

içinde uygulamak; vergi ve diğer 

gelirleri en az maliyetle toplamak; 

mükelleflerin vergiye gönüllü 

uyumunu sağlamak; mükellef 

haklarını gözeterek yüksek 

kalitede hizmet sunmak suretiyle 

yükümlülüklerini kolayca yerine 

getirmeleri için gerekli tedbirleri 

almak; saydamlık, hesap 

verebilirlik, katılımcılık, verimlilik, 

etkililik ve mükellef odaklılık temel 

ilkelerine göre görev yapmak 

üzere Hazine ve Maliye 

Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi 

Başkanlığının kurulmasına, 

teşkilat, görev, yetki ve 

sorumluluklarına ilişkin esasları 

düzenlemektir. 

 

MADDE 137 

(1) Başkanlığın görevleri 

şunlardır: 

a) Devlet gelirleri politikasını 

uygulamak. 

b) Mükelleflerin vergiye uyumunu 

MADDE 13- 4 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 

137 nci maddesinin birinci fıkrasının 

(a), (d), (ğ), (ı), (k) ve (ö) bentleri 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"a) Devlet gelirleri politikasının plan, 

Görevler  

MADDE 137 – (1)  Başkanlığın 

görevleri şunlardır: 

a) (Değişik:RG-18/4/2020-31103-

CK-60/13 md.) Devlet gelirleri 

politikasının plan, program, genel 
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kolaylaştırmak ve hizmetlerini 

yerine getirmek. 

c) Mükellef haklarının korunması 

ve mükellef ile Başkanlık 

ilişkilerinin karşılıklı güven 

esasına dayanması konusunda 

gerekli tedbirleri almak. 

ç) Mükellefleri vergi 

mevzuatından doğan hakları ve 

ödevleri konusunda 

bilgilendirmek. 

d) Devlet gelirleri politikasıyla ilgili 

mevzuat çalışmalarına katılmak. 

e) Devlet alacaklarının tahsilini 

sağlamak ve bu konuda gerekli 

tedbirleri almak. 

f) İşlem ve eylemlerinden dolayı 

idarî yargı mercilerinde yaratılan 

ihtilaflarla ilgili olarak bu merciler 

nezdinde talep ve savunmalarda 

bulunmak, gerektiğinde itiraz, 

temyiz ve tashihi karar yoluna 

gitmek; temyiz yoluna gidilip 

gidilmeyeceği hususunda taşra 

teşkilâtına muvafakat vermek; 

şikâyet başvurularını karara 

bağlamak; uygulamada ortaya 

çıkan ihtilafların en aza 

indirilmesine ve uygulama 

birliğinin sağlanmasına yönelik 

tedbirleri almak. 

g) Vergilendirmeyle ilgili bilgileri 

toplamak ve bilgi işlem 

program, genel ekonomik politika 

ve stratejiler çerçevesinde 

oluşturulmasına ilişkin çalışmalar 

yapmak ve Devlet gelirlerinin 

maliye politikalarıyla uyumlu şekilde 

tatbikini sağlamak." 

"d) Devlet gelirlerine ilişkin 

mevzuatı hazırlamak ve gerekli 

koordinasyonu sağlamak, Devlet 

gelirlerine etkisi olan mevzuatı 

Devlet gelirleri, vergi tekniği ve 

uygulamaları açısından inceleyerek 

görüş bildirmek." 

"ğ) Devlet gelirleri ile ilgili 

istatistikleri toplamak ve 

değerlendirmek, vergi yükü ile gelir 

tahminlerine yönelik genel ve 

sektörel analizler yapmak, vergi 

kanunlarında veya diğer mali 

kanunlarda yer alan her türlü 

istisna, muaflık ve indirimlerin 

maliyetlerini ölçmek, ekonomik ve 

sosyal etkilerim analiz etmek." 

 

"ı) Mahallî idare gelirleri politikası ile 

Devlet gelirleri politikasının 

uygulanmasında uyumu sağlayıcı 

çalışmaları yapmak ve gerekli tedbirleri 

almak." 

"k) Uluslararası vergi ilişkileri ile ikili ve 

çok taraflı anlaşmalara ilişkin çalışmaları, 

gerekli koordinasyonu sağlayarak 

yürütmek, görev alanına giren konularda, 

ekonomik politika ve stratejiler 

çerçevesinde oluşturulmasına 

ilişkin çalışmalar yapmak ve 

Devlet gelirlerinin maliye 

politikalarıyla uyumlu şekilde 

tatbikini sağlamak. 

b) Mükelleflerin vergiye uyumunu 

kolaylaştırmak ve hizmetlerini 

yerine getirmek.  

c) Mükellef haklarının korunması 

ve mükellef ile Başkanlık 

ilişkilerinin karşılıklı güven 

esasına dayanması konusunda 

gerekli tedbirleri almak. 

ç) Mükellefleri vergi mevzuatından 

doğan hakları ve ödevleri 

konusunda bilgilendirmek. 

d) (Değişik:RG-18/4/2020-31103-

CK-60/13 md.) Devlet gelirlerine 

ilişkin mevzuatı hazırlamak ve 

gerekli koordinasyonu sağlamak, 

Devlet gelirlerine etkisi olan 

mevzuatı Devlet gelirleri, vergi 

tekniği ve uygulamaları açısından 

inceleyerek görüş bildirmek. 

e) Devlet alacaklarının tahsilini 

sağlamak ve bu konuda gerekli 

tedbirleri almak. 

f) İşlem ve eylemlerinden dolayı 

idarî yargı mercilerinde yaratılan 

ihtilaflarla ilgili olarak bu merciler 

nezdinde talep ve savunmalarda 

bulunmak, gerektiğinde itiraz, 
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faaliyetlerini yürütmek. 

ğ) Vergi kanunlarında veya diğer 

mali kanunlarda yer alan her türlü 

istisna, muaflık ve indirimlerin 

maliyetlerini ölçmek, ekonomik ve 

sosyal etkilerini analiz etmek. 

h) Vergi kayıp ve kaçağının 

önlenmesi konusunda gerekli 

tedbirleri almak. 

ı) Mahallî idare gelirleri politikası 

ile Devlet gelirleri politikasının 

uygulanmasında uyumu sağlayıcı 

tedbirler almak. 

i) Gelirleri etkileyen her türlü 

mevzuat tekliflerini, vergi tekniği 

ve uygulamaları açısından 

inceleyerek görüş bildirmek. 

j) Gelir mevzuatının 

uygulanmasına ilişkin olarak diğer 

kurum ve kuruluşlarla işbirliği 

yapmak, bu amaçla veri 

alışverişini gerçekleştirmek. 

k) Görev alanına giren konularda, 

uluslararası gelişmeleri izlemek 

ve Avrupa Birliği, uluslararası 

kuruluşlar ve diğer devletlerle 

işbirliği yapmak. 

l) Terkini gereken vergiler ile 

tahsili zamanaşımına uğrayan 

Hazine alacaklarının kanunlar 

gereğince terkin edilmesiyle ilgili 

işlemlerin yerine getirilmesini 

sağlamak. 

uluslararası gelişmeleri izlemek ve 

Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar ve 

diğer devletlerle işbirliği yapmak." 

"ö) Kanunlarla, Cumhurbaşkanlığı 

kararnameleriyle ve ilgili mevzuat ile 

Bakan tarafından verilen diğer görevleri 

yapmak." 

 

temyiz ve tashihi karar yoluna 

gitmek; temyiz yoluna gidilip 

gidilmeyeceği hususunda taşra 

teşkilâtına muvafakat vermek; 

şikâyet başvurularını karara 

bağlamak; uygulamada ortaya 

çıkan ihtilafların en aza 

indirilmesine ve uygulama 

birliğinin sağlanmasına yönelik 

tedbirleri almak. 

g) Vergilendirmeyle ilgili bilgileri 

toplamak ve bilgi işlem 

faaliyetlerini yürütmek. 

ğ) (Değişik:RG-18/4/2020-31103-

CK-60/13 md.) Devlet gelirleri ile 

ilgili istatistikleri toplamak ve 

değerlendirmek, vergi yükü ile 

gelir tahminlerine yönelik genel ve 

sektörel analizler yapmak, vergi 

kanunlarında veya diğer mali 

kanunlarda yer alan her türlü 

istisna, muaflık ve indirimlerin 

maliyetlerini ölçmek, ekonomik ve 

sosyal etkilerini analiz etmek. 

h) Vergi kayıp ve kaçağının 

önlenmesi konusunda gerekli 

tedbirleri almak. 

ı) (Değişik:RG-18/4/2020-31103-

CK-60/13 md.) Mahallî idare 

gelirleri politikası ile Devlet 

gelirleri politikasının 

uygulanmasında uyumu sağlayıcı 

çalışmaları yapmak ve gerekli 
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m) Nitelikli insan kaynağının 

kazandırılması, yetkinliklerin 

geliştirilmesi, kariyer planlarının 

yapılması ve performanslarının 

ölçülmesini sağlamak. 

n) Kurumsal etik kurallar 

düzenleyerek personele ve 

mükelleflere duyurmak. 

o) Faaliyet sonuçlarını, düzenli 

aralıklarla kamuoyuna duyurmak 

ve yıllık faaliyet raporunu izleyen 

yıl kamuoyuna açıklamak. 

ö) Kanunlarla, Cumhurbaşkanlığı 

kararnameleriyle ve ilgili 

mevzuatla verilen diğer görevleri 

yapmak. 

 

tedbirleri almak. 

i) Gelirleri etkileyen her türlü 

mevzuat tekliflerini, vergi tekniği 

ve uygulamaları açısından 

inceleyerek görüş bildirmek. 

j) Gelir mevzuatının 

uygulanmasına ilişkin olarak diğer 

kurum ve kuruluşlarla işbirliği 

yapmak, bu amaçla veri 

alışverişini gerçekleştirmek. 

k) (Değişik:RG-18/4/2020-31103-

CK-60/13 md.) Uluslararası vergi 

ilişkileri ile ikili ve çok taraflı 

anlaşmalara ilişkin çalışmaları, 

gerekli koordinasyonu sağlayarak 

yürütmek, görev alanına giren 

konularda, uluslararası gelişmeleri 

izlemek ve Avrupa Birliği, 

uluslararası kuruluşlar ve diğer 

devletlerle işbirliği yapmak. 

l) Terkini gereken vergiler ile 

tahsili zamanaşımına uğrayan 

Hazine alacaklarının kanunlar 

gereğince terkin edilmesiyle ilgili 

işlemlerin yerine getirilmesini 

sağlamak.  

m) Nitelikli insan kaynağının 

kazandırılması, yetkinliklerin 

geliştirilmesi, kariyer planlarının 

yapılması ve performanslarının 

ölçülmesini sağlamak. 

n) Kurumsal etik kurallar 

düzenleyerek personele ve 
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mükelleflere duyurmak. 

o) Faaliyet sonuçlarını, düzenli 

aralıklarla kamuoyuna duyurmak 

ve yıllık faaliyet raporunu izleyen 

yıl kamuoyuna açıklamak. 

ö) (Değişik:RG-18/4/2020-31103-

CK-60/13 md.) Kanunlarla, 

Cumhurbaşkanlığı 

kararnameleriyle ve ilgili mevzuat 

ile Bakan tarafından verilen diğer 

görevleri yapmak. 

 

 

MADDE 140 

(1) Başkanlığın hizmet birimleri 

şunlardır: 

a) Gelir Yönetimi Daire 

Başkanlığı. 

b) Mükellef Hizmetleri Daire 

Başkanlığı. 

c) Uygulama ve Veri Yönetimi 

Daire Başkanlığı. 

ç) Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire 

Başkanlığı. 

d) Denetim ve Uyum Yönetimi 

Daire Başkanlığı. 

e) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler 

Daire Başkanlığı. 

f) Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığı. 

g) Personel Daire Başkanlığı. 

MADDE 14- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinin 140 inci maddesinin 

birinci fıkrasının (d) bendinden sonra 

gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, 

sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiş 

ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra 

eklenmiştir. 

"e) Gelir Bütçesi Daire Başkanlığı." 

"(3) İhtiyaç duyulması halinde birinci 

fıkrada belirtilen hizmet birimlerine bağlı 

olarak Başkan onayı ile müdürlükler 

kurulabilir." 

 

Hizmet birimleri 

MADDE 140 – (1) Başkanlığın 

hizmet birimleri şunlardır:7 

a) Gelir Yönetimi Daire 

Başkanlığı. 

b) Mükellef Hizmetleri Daire 

Başkanlığı. 

c) Uygulama ve Veri Yönetimi 

Daire Başkanlığı. 

ç) Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire 

Başkanlığı. 

d) Denetim ve Uyum Yönetimi 

Daire Başkanlığı. 

e) (Ek:RG-18/4/2020-31103-CK-

60/14 md.) Gelir Bütçesi Daire 

Başkanlığı. 

f) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler 

Daire Başkanlığı. 

 
7 18/4/2020 tarihli ve 31103 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 60 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 14 üncü maddesiyle bu 
fıkraya (d) bendinden sonra gelmek üzere (e) bendi eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. 
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ğ) Destek Hizmetleri Daire 

Başkanlığı. 

h) Hukuk Müşavirliği. 

ı) Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen hizmet 

birimlerine verilen görevler 

gerektiğinde birden fazla daire 

başkanlığı tarafından yürütülebilir. 

 

g) Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığı. 

ğ) Personel Daire Başkanlığı. 

h) Destek Hizmetleri Daire 

Başkanlığı. 

ı) Hukuk Müşavirliği. 

i) Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen hizmet 

birimlerine verilen görevler 

gerektiğinde birden fazla daire 

başkanlığı tarafından yürütülebilir. 

(3) (Ek:RG-18/4/2020-31103-CK-

60/14 md.) İhtiyaç duyulması 

halinde birinci fıkrada belirtilen 

hizmet birimlerine bağlı olarak 

Başkan onayı ile müdürlükler 

kurulabilir. 

 

Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı 

 

MADDE 141 

(1) Gelir Yönetimi Daire 

Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Gelir mevzuatının 

uygulanmasına yönelik görüş 

oluşturmak ve ortaya çıkan 

tereddütleri gidermek. 

b) Gelir mevzuatının 

uygulanmasına ilişkin çalışmalar 

yapmak. 

c) Mevzuat değişikliği önerilerinde 

bulunmak. 

MADDE 15- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinin 141 inci maddesinin 

birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"ç) Devlet gelirlerine ilişkin mevzuatı 

hazırlamak ve gerekli koordinasyonu 

sağlamak,  

d) Devlet gelirlerine etkisi olan mevzuatı 

Devlet gelirleri, vergi tekniği ve 

uygulamaları açısından inceleyerek görüş 

bildirmek." 

 

Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı 

MADDE 141 – (1)  Gelir Yönetimi 

Daire Başkanlığının görevleri 

şunlardır:  

a) Gelir mevzuatının 

uygulanmasına yönelik görüş 

oluşturmak ve ortaya çıkan 

tereddütleri gidermek. 

b) Gelir mevzuatının 

uygulanmasına ilişkin çalışmalar 

yapmak. 

c) Mevzuat değişikliği önerilerinde 

bulunmak. 

ç) (Değişik:RG-18/4/2020-31103-
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ç) Gelir mevzuatına ilişkin hazırlık 

çalışmalarına katılmak. 

d) Gelirleri etkileyen her türlü 

mevzuat tekliflerini, vergi tekniği 

ve uygulamaları açısından 

inceleyerek görüş bildirmek. 

e) Mahalli idare gelirleri politikası 

ile Devlet gelirleri politikasının 

uygulanmasında uyumu sağlayıcı 

tedbirler almak. 

f) Vergi beyannameleri ve 

mükelleflerce kullanılacak 

formların şekil ve içeriği 

konusunda görüş bildirmek. 

g) Başkanlıkça verilecek diğer 

görevleri yapmak. 

 

CK-60/15 md.) Devlet gelirlerine 

ilişkin mevzuatı hazırlamak ve 

gerekli koordinasyonu sağlamak. 

d) (Değişik:RG-18/4/2020-31103-

CK-60/15 md.) Devlet gelirlerine 

etkisi olan mevzuatı Devlet 

gelirleri, vergi tekniği ve 

uygulamaları açısından 

inceleyerek görüş bildirmek. 

e) Mahalli idare gelirleri politikası 

ile Devlet gelirleri politikasının 

uygulanmasında uyumu sağlayıcı 

tedbirler almak. 

f) Vergi beyannameleri ve 

mükelleflerce kullanılacak 

formların şekil ve içeriği 

konusunda görüş bildirmek. 

g) Başkanlıkça verilecek diğer 

görevleri yapmak. 

 

 MADDE 16- 4 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 

145 inci maddesinden sonra 

gelmek üzere aşağıdaki madde 

eklenmiştir. 

 

"Gelir Bütçesi Daire Başkanlığı 

MADDE 145/A- (1) Gelir Bütçesi 

Daire Başkanlığının görevleri 

şunlardır: 

a) Devlet gelirleri 

politikasının oluşturulmasına 

ilişkin çalışmalar yapmak ve 

bununla 

ilgili plan, program, genel 

ekonomik politika ve stratejiler 

oluşturulmasına ilişkin çalışmalara 

katılmak. 

b) Vergi yükü ve gelir 
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tahminlerine yönelik genel ve 

sektörel analizler yapmak. 

c) Vergi kanunlarında veya 

diğer mali kanunlarda yer alan her 

türlü istisna, muaflık ve 

indirimlerin maliyetlerini ölçmek, 

ekonomik ve sosyal etkilerini 

analiz etmek. 

ç) Devlet gelirleri ile ilgili 

istatistikleri toplamak, 

değerlendirmek ve uluslararası 

kurum ve kuruluşlarla paylaşmak. 

d) Devletin gelirlerini 

etkileyen her türlü kanun, 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, 

Cumhurbaşkanı kararı, 

yönetmelik ve benzeri düzenleme 

değişikliklerinin sonuçlarını analiz 

etmek. 

  

e) Başkanlıkça verilecek diğer 

görevleri yapmak." 

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler 

Daire Başkanlığı 

MADDE 146 

(1) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler 

Daire Başkanlığının görevleri 

şunlardır: 

a) Uygulamaya ilişkin uluslararası 

vergi ilişkilerini yürütmek ve bu 

kapsamla sınırlı ikili ve çok taraflı 

anlaşmalarla ilgili işlemleri 

yapmak. 

MADDE 17-4 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 

146 ncı maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

"a) Uluslararası vergi ilişkileri ile 

ikili ve çok taraflı anlaşmalara 

ilişkin çalışmaları, gerekli 

koordinasyonu sağlayarak 

yürütmek." 

 

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler 

Daire Başkanlığı 

MADDE 146 – (1) Avrupa Birliği 

ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığının 

görevleri şunlardır: 

(a) (Değişik:RG-18/4/2020-

31103-CK-60/17 md.) 

Uluslararası vergi ilişkileri ile ikili 

ve çok taraflı anlaşmalara ilişkin 

çalışmaları, gerekli koordinasyonu 

sağlayarak yürütmek. 
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b) Devlet gelirlerine etkisi olan 

her türlü uluslararası anlaşma 

tekliflerini vergi tekniği ve 

uygulamaları açısından 

inceleyerek görüş bildirmek. 

c) Avrupa Birliği ile vergi 

uygulamasıyla ilgili ilişkileri ve 

Türk vergi sisteminin Birliğin vergi 

sistemine uyumuna ilişkin 

çalışmaları yürütmek. 

ç) Uluslararası kuruluşlar ve diğer 

devletlerle görev alanına giren 

konularda işbirliği yapmak ve bu 

çerçevede eğitim faaliyetlerini 

yürütmek. 

d) Başkanlıkça verilecek diğer 

görevleri yapmak. 

 

b) Devlet gelirlerine etkisi olan her 

türlü uluslararası anlaşma 

tekliflerini vergi tekniği ve 

uygulamaları açısından 

inceleyerek görüş bildirmek. 

c) Avrupa Birliği ile vergi 

uygulamasıyla ilgili ilişkileri ve 

Türk vergi sisteminin Birliğin vergi 

sistemine uyumuna ilişkin 

çalışmaları yürütmek. 

ç) Uluslararası kuruluşlar ve diğer 

devletlerle görev alanına giren 

konularda işbirliği yapmak ve bu 

çerçevede eğitim faaliyetlerini 

yürütmek. 

d) Başkanlıkça verilecek diğer 

görevleri yapmak. 

 

Vergi Dairesi Başkanlığı 

MADDE 153 

(1) Vergi Dairesi Başkanlığının 

amacı, yetki alanı içinde 

ekonomik faaliyetleri ve 

gelişmeleri yakından takip etmek, 

sektör ve mükellef gruplarının 

ihtiyaçlarına uygun hizmetleri en 

iyi şekilde sunmak ve yetkinlikleri 

geliştirmek suretiyle vergi 

yükümlülüklerini yerine 

getirmelerini sağlamaktır. 

(2) Vergi Dairesi Başkanlığı; yetki 

alanı içindeki mükellefi tespit 

etmek, vergi ve benzeri mali 

MADDE 18-4 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 

153 üncü maddesinin üçüncü 

fıkrasının birinci cümlesinde yer 

alan "insan kaynaklan" ibaresi 

"personel" şeklinde değiştirilmiştir. 

 

Vergi Dairesi Başkanlığı 

MADDE 153 – (1) Vergi Dairesi 

Başkanlığının amacı, yetki alanı 

içinde ekonomik faaliyetleri ve 

gelişmeleri yakından takip etmek, 

sektör ve mükellef gruplarının 

ihtiyaçlarına uygun hizmetleri en 

iyi şekilde sunmak ve yetkinlikleri 

geliştirmek suretiyle vergi 

yükümlülüklerini yerine 

getirmelerini sağlamaktır. 

(2) Vergi Dairesi Başkanlığı; yetki 

alanı içindeki mükellefi tespit 

etmek, vergi ve benzeri mali 

yükümlülüklere ilişkin tarh, 
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yükümlülüklere ilişkin tarh, 

tahakkuk, tahsil, terkin, tecil, iade, 

ödeme, muhasebe ve benzeri 

işlemleri yapmak, bu işlemler ile 

personel atama, disiplin, terfi, 

sicil, harcırah ve benzeri özlük 

işlemlerinden dolayı idarî yargı 

mercileri nezdinde yaratılan 

ihtilaflarla ilgili olarak bu merciler 

nezdinde talep ve savunmalarda 

bulunmak, gerektiğinde temyiz ve 

tashihi karar talebinde bulunmak, 

yargı kararlarının uygulanması 

işlemlerini yürütmek, vergi 

uygulamalarını geliştirmek ve 

iyileştirmek, mükelleflere 

kanunların uygulanması ile ilgili 

görüş bildirmek, mükellefi hakları 

konusunda bilgilendirmek ve 

uygulamalarında mükellef 

haklarını gözetmek, mükellef 

hizmetleri ile bilgi işlem, istatistik, 

bilgi toplama, eğitim, satın alma, 

kiralama, vergi inceleme ve 

denetimi, uzlaşma, takdir ve 

benzeri görevleri ve işlemleri 

yürütmekle görevli ve yetkilidir. 

(3) Vergi dairesi başkanlıkları 

bünyesinde; mükellef hizmetleri, 

vergilendirme, denetim, tahsilat 

ve hukuk işleri, muhasebe, insan 

kaynakları, destek hizmetleri ve 

benzeri fonksiyonlar için grup 

tahakkuk, tahsil, terkin, tecil, iade, 

ödeme, muhasebe ve benzeri 

işlemleri yapmak, bu işlemler ile 

personel atama, disiplin, terfi, 

sicil, harcırah ve benzeri özlük 

işlemlerinden dolayı idarî yargı 

mercileri nezdinde yaratılan 

ihtilaflarla ilgili olarak bu merciler 

nezdinde talep ve savunmalarda 

bulunmak, gerektiğinde temyiz ve 

tashihi karar talebinde bulunmak, 

yargı kararlarının uygulanması 

işlemlerini yürütmek, vergi 

uygulamalarını geliştirmek ve 

iyileştirmek, mükelleflere 

kanunların uygulanması ile ilgili 

görüş bildirmek, mükellefi hakları 

konusunda bilgilendirmek ve 

uygulamalarında mükellef 

haklarını gözetmek, mükellef 

hizmetleri ile bilgi işlem, istatistik, 

bilgi toplama, eğitim, satın alma, 

kiralama, vergi inceleme ve 

denetimi, uzlaşma, takdir ve 

benzeri görevleri ve işlemleri 

yürütmekle görevli ve yetkilidir.  

(3) Vergi dairesi başkanlıkları 

bünyesinde; mükellef hizmetleri, 

vergilendirme, denetim, tahsilat ve 

hukuk işleri, muhasebe, personel, 

destek hizmetleri ve benzeri 

fonksiyonlar için grup müdürlükleri 

ve bunlara bağlı müdürlükler ile 
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müdürlükleri ve bunlara bağlı 

müdürlükler ile yetki alanlarında 

ekonomik analizler yapmak ve 

mükellef hizmetlerini en yakın 

yerden sunmak üzere şubeler 

kurulur. Merkez ile taşra birimleri 

arasındaki fonksiyonel ilişkiler 

doğrudan sağlanır. Bunların 

organizasyon yapıları, görevleri, 

yetki ve sorumlulukları, merkez 

teşkilatıyla ilişkileri ile çalışma 

usul ve esasları yönetmelikle 

düzenlenir. 

 

yetki alanlarında ekonomik 

analizler yapmak ve mükellef 

hizmetlerini en yakın yerden 

sunmak üzere şubeler kurulur. 

Merkez ile taşra birimleri 

arasındaki fonksiyonel ilişkiler 

doğrudan sağlanır. Bunların 

organizasyon yapıları, görevleri, 

yetki ve sorumlulukları, merkez 

teşkilatıyla ilişkileri ile çalışma 

usul ve esasları yönetmelikle 

düzenlenir. 

 MADDE 19- 3 sayılı Üst Kademe 

Kamu Yöneticileri ile Kamu 

Kurum ve Kuruluşlarında Atama 

Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinin eki (II) sayılı 

Cetvele "HAZİNE VE MALİYE 

BAKANLIĞI TEFTİŞ BAŞKAN 

YARDIMCILARI" satırı ile "HAZİNE 

KONTROLÖRLERİ KURULU 

BAŞKAN YARDIMCILARI" satırı 

eklenmiştir. 

 

 

 MADDE 20- Ekli listede yer alan 

kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı 

Genel Kadro ve Usulü Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinin eki (I) sayılı 

Cetvelin ilgili bölümlerine 

eklenmiştir. 
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TEŞKİLATI : MERKEZ 

 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN  

SINIFI  UNVANI  DERECESİ  ADEDİ  

GİH  Risk Analizi Genel Müdürü  1  1  

GIH  Teftiş Başkan Yardımcısı  1  3  

GİH  Hazine Kontrolörleri Kurulu 

 Başkan Yardımcısı  

1  3  

GİH  Genel Müdür Yardımcısı  1  3  

GİH  Daire Başkanı  1  50  

TOPLAM  60  

 

 

GEÇİCİ MADDE 1 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği 

tarihte Hazine ve Maliye 

Bakanlığında vergi başmüfettişi, 

vergi müfettişi ve yeterlik 

sınavında başarı göstermiş olmak 

kaydıyla vergi müfettiş yardımcısı 

kadrolarında bulunanlardan 

uygun görülenler, bu maddenin 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 

üç ay içerisinde durumlarına 

uygun hazine ve maliye 

başmüfettişi, hazine ve maliye 

müfettişi ya da hazine ve maliye 

müfettiş yardımcısı kadrolarına 

doğrudan Hazine ve Maliye 

Bakanınca atanabilirler. Bu 

şekilde atanacakların sayısı 

MADDE 21- 43 sayılı Bazı 

Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamelerinde Değişiklik 

Yapılması Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 

geçici l inci maddesinin birinci 

fıkrasının birinci cümlesinde yer 

alan "Bu maddenin yürürlüğe 

girdiği tarihte Hazine ve Maliye 

Bakanlığında vergi başmüfettişi, 

vergi müfettişi ve yeterlik sınavında 

başarı göstermiş olmak kaydıyla 

vergi müfettiş yardımcısı 

kadrolarında bulunanlardan uygun 

görülenler, bu maddenin yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren üç ay 

içerisinde" ibaresi "Hazine ve 

Maliye Bakanlığında vergi 

GEÇİCİ MADDE 1 

"Hazine ve Maliye Bakanlığında 

vergi başmüfettişi, vergi müfettişi 

ve yeterlik sınavında başarı 

göstermiş olmak kaydıyla vergi 

müfettiş yardımcısı kadrolarında 

bulunanlardan uygun görülenler, 

vergi başmüfettişi ve vergi 

müfettişi unvanını ihraz etmiş 

olanlardan Hazine ve Maliye 

Bakanlığının merkez, bağlı, ilgili 

ve ilişkili kuruluşlarının 

kadrolarında bulunanlardan 

uygun görülenler, hazine 

kontrolörü kadrolarında 

bulunanlardan uygun görülenler 

ve 2/11/2011 tarihinden önce 

Hazine ve Maliye Bakanlığında 
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hazine ve maliye müfettişi kadro 

sayısının yüzde ellisini geçemez. 

Bunların önceki kadrolarında 

geçirdikleri süreler atandıkları 

kadrolarda geçmiş sayılır. 

 

başmüfettişi, vergi müfettişi ve 

yeterlik sınavında başarı 

göstermiş olmak kaydıyla vergi 

müfettiş yardımcısı kadrolarında 

bulunanlardan uygun görülenler, 

vergi başmüfettişi ve vergi müfettişi 

unvanını ihraz etmiş olanlardan 

Hazine ve Maliye Bakanlığının 

merkez, bağlı, ilgili ve ilişkili 

kuruluşlarının kadrolarında 

bulunanlardan uygun görülenler, 

hazine kontrolörü kadrolarında 

bulunanlardan uygun görülenler ve 

2/11/2011 tarihinden önce Hazine 

ve Maliye Bakanlığında mesleğe 

stajyer kontrolör olarak başlayıp 

yeterlik sınavında başarı göstermiş 

olanlardan bu maddenin yürürlüğe 

girdiği tarihte Hazine ve Maliye 

Bakanlığı ile bağlı, ilgili ve ilişkili 

kuruluşlarının kadrolarında 

bulunanlardan uygun görülenler 

31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih 

dahil)" şeklinde, ikinci cümlesinde 

yer alan "hazine ve maliye 

müfettişi" ibaresi "hazine ve maliye 

başmüfettişi, hazine ve maliye 

müfettişi ya da hazine ve maliye 

müfettiş yardımcısı" şeklinde 

değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki 

cümle eklenmiştir. 

"Bu şekilde atananların, önceki 

kurumlarında ihraz ettikleri 

mesleğe stajyer kontrolör olarak 

başlayıp yeterlik sınavında başarı 

göstermiş olanlardan bu 

maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile 

bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının 

kadrolarında bulunanlardan 

uygun görülenler 31/12/2020 

tarihine kadar (bu tarih dahil) 

durumlarına uygun hazine ve 

maliye başmüfettişi, hazine ve 

maliye müfettişi ya da hazine ve 

maliye müfettiş yardımcısı 

kadrolarına doğrudan Hazine ve 

Maliye Bakanınca atanabilirler. Bu 

şekilde atanacakların sayısı 

hazine ve maliye müfettişi kadro 

sayısının yüzde ellisini geçemez. 

Bunların önceki kadrolarında 

geçirdikleri süreler atandıkları 

kadrolarda geçmiş sayılır. 
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yeterlikleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığı Teftiş Başkanlığında 

ihraz edilmiş sayılır." 

 

 MADDE 22- Bu Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. MADDE 23- Bu 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 

hükümlerini Cumhurbaşkanı 

yürütür. 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla… 

 

 

 

 

“Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 60)” tam metni…>>> 
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