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1. GENEL BİLGİLER  

 

 1.1. VERGİ  DENETİM KURULU  
 

Maliye Bakanlığı bünyesinde 

doğrudan Bakana bağlı olarak 

faaliyet gösteren Vergi Denetim 

Kurulu Başkanlığı, 10/07/2011 

tarihli ve 27990 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan 646 sayılı 

Kanun  Hükmünde  Kararname 

ile kurulmuş ve bu tarihte Maliye Başmüfettişi, Baş Hesap 

Uzmanı ve Gelirler Başkontrolörü kadrolarında bulunanlar Vergi 

Başmüfettişi kadrolarına; Maliye Müfettişi, Hesap Uzmanı ve 

Gelirler Kontrolörü ile Vergi Denetmeni kadrolarında bulunanlar 

Vergi Müfettişi kadrolarına; Maliye Müfettiş Yardımcısı, Hesap 

Uzman Yardımcısı ve Stajyer Gelirler Kontrolörü ile Vergi 

Denetmen Yardımcısı kadrolarında bulunanlar ise Vergi Müfettiş 

Yardımcısı kadrolarına atanmıştır. 
 

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, doğrudan Bakana bağlı olarak 

Başkan, Başkan Yardımcıları, Grup Başkanları ve Vergi Müfet- 

tişlerinden (Vergi Başmüfettişi, Vergi Müfettişi ve Vergi Müfettiş 

Yardımcısı) oluşur. Kurul’un merkezi Ankara’dır. 
 

Kurula verilen görevlerin yerine getirilmesinde, uzmanlaşma ve 

işbölümünün    sağlanması    amacıyla    Bakanlık    Makamının 

13/10/2011 tarihli ve 2011/89 sayılı onayıyla; 29 ilde (İstanbul’da 

4, Ankara’da 2 olmak üzere) toplam 33 adet Küçük ve Orta Öl- 

çekli Mükellefler Grup Başkanlıkları (A Grubu), İstanbul, Ankara 

ve İzmir’de Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlıkları (B 

Grubu), İstanbul ve Ankara’da Organize Vergi Kaçakçılığı ile 
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Mücadele Grup Başkanlıkları (C Grubu), İstanbul, Ankara ve İz- 

mir’de Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Ka- 

zançlar Grup Başkanlıkları (Ç Grubu) kurulmuştur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.2. KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ  
 

Kurulun görev ve yetkileri şunlardır: 
 

a) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer gelir kanunları kapsa- 

mında vergi incelemeleri yapmak. 
 

b) Her türlü bilgi, veri ve istatistiği toplamak suretiyle oluşturu- 

lacak Risk Analiz Sistemi üzerinden mükelleflerin faaliyetlerini 

gruplar ve sektörler itibariyle analiz etmek, mukayeseler yapmak 

ve bu suretle risk alanlarını tespit etmek. 
 

c) Vergi yükümlülüklerine ilişkin ihbar ve şikâyetleri değerlen- 

dirmek. 
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ç) Vergi incelemelerinde Gelir İdaresi Başkanlığı ile gerekli eşgü- 

dümü ve işbirliğini sağlamak. 
 

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 reh- 

berleri hazırlamak, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların 

uyacakları etik kuralları belirlemek. 
 

f) Vergi Müfettişlerinin mesleki yeterlik ve yetkinliklerinin sağ- 

lanması ve artırılması için gerekli çalışmaları yapmak, bu amaca 

katkı sağlamak üzere Kalite Güvence Sistemini geliştirerek uy- 

gulamak. 
 

g) Performans Değerlendirme Sistemi oluşturmak ve Vergi Mü- 

fettişlerinin performansını bu sisteme göre değerlendirmek. 
 

ğ) Vergi kaçırma ve vergiden kaçınma alanındaki gelişmeler ile 

bunların ortaya çıkarılması ve önlenmesine yönelik yöntemler ko- 

nusunda araştırmalar yapmak. 
 

h) Vergi mevzuatı ile ilgili görüş ve önerilerde bulunmak. 
 

ı) Bakan tarafından verilen teftiş, inceleme, denetim ve soruştur- 

maları yapmak. 
 

i) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 
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2.  VERGİ MÜFETTİŞİ 
 

2.1. VERGİ MÜFETTİŞLİĞİ 
 

Vergi Denetim Kurulu, kendine güve- 

nen, kendini yetiştirmek arzu ve karar- 

lılığında olan, üretmek ve yaptığı işten 

sonuç almak isteyenler için önemli bir 

seçenek ve fırsat vermektedir. Vergi 

Müfettişi olduğunuzda sadece kariyer 

bir mesleğe sahip olmayıp, ayrıca Maliye Bakanlığı’nın köklü 

kültür ve geleneğiyle kamuoyunda saygın bir yeri olan Vergi Mü- 

fettişleri Camiasının da saygın bir üyesi olursunuz. 
 

Vergi Denetim Kurulu’na Vergi Müfettişi olarak yetiştirilmek 

üzere alınan kişiler, kanunda belirtilen görevleri yapabilmeleri için 

çeşitli kurs ve seminerler ile vergi hukuku alanında uygu- lamayı 

içeren üç yıl süren bir hizmet içi eğitimle, vergi hukuku alanında 

uzman bir denetim elemanı olarak yetiştirilmektedir. 
 

Vergi Müfettişinin asli görevi vergi incelemesidir. Vergi Müfettişi 

vergi incelemesinin yanı sıra, teftiş ve soruşturma görevlerini de 

yürütmektedir. 
 

2.2.VERGİ MÜFETTİŞLERİNİN GÖREV VE 

 YETKİLERİ  
 

Vergi Müfettişlerinin görev ve yetkileri 

aşağıda gösterilmiştir: 
 

a) Vergi Usul Kanunu ve diğer gelir ka- 

nunları kapsamında vergi incelemeleri 

yapmak. 
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b) Bakanlık ve bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında, Bakan tara- 

fından Kurula verilen inceleme, teftiş, denetim ve soruşturmaları 

yapmak. 
 

c) 1567 sayılı Türk Parasının 

Kıymetini Koruma Hakkında Ka- 

nun, karar ve tebliğlere göre 

incelemeler yapmak. 
 

ç) 5549 sayılı Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının Önlenmesi 

Hakkında     Kanun     ve     ilgili 

mevzuat kapsamında incelemeler yapmak. 
 

d) 492 sayılı Harçlar Kanununa göre harçları tahsile yetkili me- 

murların hesaplarını teftiş etmek, teftiş ettikleri birim personeli 

hakkında görüş bildirmek. 
 

e) Mali mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve 

önerilerini Başkanlığa bildirmek. 
 

f) Başkanlıkça görevlendirilmeleri halinde iktisat, maliye, iş- 

letmecilik ve mali denetim gibi konularda araştırma ve etütler 

yapmak. 
 

g) Başkanlıkça görevlendirilmeleri halinde Vergi Müfettişleri ve 

Vergi Müfettiş Yardımcılarının mesleki alanda yetkinliklerini 

artırıcı konferans, kurs, seminer gibi çalışmalara katılmak. 
 

ğ) Refakatlerine verilecek Vergi Müfettiş Yardımcılarının 

meslekte yetişmesini sağlamak; liyakat, temsil, çalışma azmi ve 

başarıları hakkındaki değerlendirmelerini Başkanlığa intikal 

ettirmek. 
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h) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 
 

ı) Bakan tarafından Kurula verilen her türlü görevi yapmak. 
 

 

3. VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA 

GİRİŞ 
 

3.1. GİRİŞ SINAVINA KATILMA ŞARTLARI  
 

Vergi Denetim Kurulu Vergi 

Müfettiş Yardımcılığı Giriş 

Sınavına katılabilmek için; 

a) 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 48 inci maddesinde 

yazılı nitelikleri haiz olmak. 

b) Yazılı sınavın yapıldığı yılın 

ocak ayının birinci günü itibarıyla 

35 yaşını doldurmamış olmak. 

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, 

iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara 

denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden 

birini bitirmiş olmak veya, 

ç) Daha önce vergi müfettiş yardımcılığı   sınavına 

katılmamış veya en fazla iki kez katılmış olmak. 

d)  Başvuruyu,   Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde 

Başkanlıkça yayımlanan Giriş Sınavı Duyurusunda belirtilen şartlara 

uygun olarak süresi içerisinde yapmış olmak. 
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d) Kamu Görevlerine İlk Defa              Atanacaklar İçin Yapılacak 

Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik gereği yapılacak Kamu 

Personel Seçme Sınavı (KPSS)’nda, sınav duyurusunda 

belirtilecek ilgili puan türünden veya türlerinden Başkanlıkça 

belirlenecek asgari puan şartını sağlamak. 

f)  Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri haiz    

bulunmak. 

 

 3.2. GİRİŞ SINAVI DUYURUSU VE BAŞVURU 
 

1) Giriş sınavı duyurusu Bakanlıkça belirlenen esaslar 

çerçevesinde Başkanlıkça yapılır. 

2) Başkanlıkça,    giriş    sınavı duyurusunda, mezun olunan 

fakültelere, bölümlere ve KPSS (A) puan    türlerine     ilişkin    

belirleme yapılmışsa, sadece 

belirlenen fakülteler ve 

bölümlerden mezun olan ve 

istenen puan türünden yeterli 

puanı alan adaylar başvuru 

yapabilirler. 

 

3) Sınava girmek isteyenler 

Başkanlığa, şekli Bakanlıkça 

belirlenen esaslar çerçevesinde Başkanlıkça hazırlanan Sınav 

Başvuru Formu ile müracaat ederler. Elektronik ortamdaki veya 
postadaki gecikmelerden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular 

işleme konulmaz. 
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3.3. YAZILI SINAVIN UYGULANMASI 
 

1) Başkanlık, 1) Vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınav 

soruları aşağıda belirtilen konu gruplarından hazırlanır: 

a) Maliye: Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Vergi 

Teorisi ve Türk Vergi Sistemi, Kamu Maliyesi. 

b) İktisat: Mikro ve Makro İktisat, İktisadi Düşünceler 

Tarihi,  

Para Teorisi ve Politikası, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası 

İktisat ve İktisadi Kuruluşlar. 

c) Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukukunun Genel 

Esasları ve İdari Yargı, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri 

Usulünün Genel Esasları, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras 

Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti 

ve Sigorta Hukuku hariç). 

ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, 

Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi. 

d) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca veya Almanca 

dillerinden birisi.  
Başkanlık Yabancı Dil konusunu sınav konularından hariç 

tutabilir.  

 
3.4.YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
1) Sınav, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en 

yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak Sınav Kurulunca 

imzalanan bir tutanağa bağlanır. 

2) Yazılı sınavdan başarılı sayılmak için sınav gruplarının 

her birinden alınan notun 50’den, bu notların ortalamasının da 

65’den aşağı olmaması gerekir. 
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3) Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan, en 

yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro 

sayısının iki katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki 

adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Yazılı 

sınavdan en az 65 puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan 

diğer adaylar için müktesep hak teşkil etmez. 

 
3.5. SÖZLÜ SINAVIN YAPILMASI VE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

1) Sözlü sınav, yazılı sınav sonucunun duyurulmasından 

en az 15 gün sonra yapılır. 

2) Sözlü sınavlar, adayın; 

a)  Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve 

muhakeme gücünün, 

b) Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve 

tepkilerinin mesleğe veya göreve uygunluğunun, 

c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının, 

ç) Genel yetenek ve genel kültürünün, 

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının, 
değerlendirilmesi suretiyle yapılır. 

3) Adayların ikinci fıkrada yazılı özelliklerinin her biri, 

Sınav Kurulu Başkan ve üyelerince (sözlü sınavın birden fazla 

komisyon tarafından yapılması halinde ise en az beş Sınav 

Kurulu üyesince) 100   tam   puan   üzerinden değerlendirilir.  

Yapılan değerlendirmeye göre verilen puanlar tutanağa geçirilir. 

Bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. 

(4)  Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sözlü sınav 

puanının 65’den az olmaması gerekir. 

(5) Sınav Kurulu sözlü sınav sonuçlarını bir tutanakla 

tespit eder. 

(6) Sözlü sınav ile ilgili olarak, bu maddede yer alan 

hususlar dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. 
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3.6. GİRİŞ SINAVI PUANININ VE BAŞARI 

SIRALAMASININ TESPİT EDİLMESİ 
 

1) Giriş sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların 

sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması 

alınarak hesaplanır. 

2) Giriş sınavı sonuçları, Sınav Kurulunca, puanı en 

yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya 

konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday tespit edilerek 

bir liste halinde tutanağa bağlanır. 

3) Adayların başarı derecesi tespit edilirken, giriş sınavı 

puanının eşit olması halinde, yazılı sınav puanı yüksek olan 

adaya; yazılı sınav puanının da eşit olması halinde, KPSS (A) 

puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. 

4) Giriş sınavından 65 ve üzerinde puan almış olmak, 

atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için 

müktesep hak teşkil etmez. 

 
4. VERGİ MÜFETTİŞLERİNİN EĞİTİMİ 

  
Vergi Denetim Kurulu 

Vergi Müfettişlerinin 

eğitimini bir öncelik olarak 

görmektedir. Bu amaçla, Vergi 

Müfettiş Yardımcılarının 

belirli bir plan ve program 

çerçevesinde en iyi şekilde 

eğitilerek Vergi Müfettişliği 

mesleğine kazandırılmaları ile 

her türlü hizmet içi eğitim ve sınav hizmetlerinin kurumsal bir 

yapıda sunulmasını sağlamak amacıyla Başkanlık Makamının 

15/01/2014 tarihli ve 38 sayılı Olur’u ile Vergi Denetim Kurulu 

bünyesinde Ankara Eğitim Merkezi Küçük ve Orta Ölçekli 

Mükellefler Grup Başkanlığı kurulmuştur. 
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Vergi Müfettiş Yardımcılarının en iyi koşullarda 

yetiştirilmelerini sağlamak için en son teknoloji ile donatılmış 

Vergi Denetim Kurulu yeni eğitim merkezi Ankara’da Eskişehir  

Yolu üzerinde 33.000 metrekarelik bir alan üzerinde 

kurulmuştur. Vergi Müfettiş Yardımcılarına alnında ihtisas 

sahibi, akademik anlamda donanımlı eğiticiler tarafından en fazla 

40’ar kişilik sınıflarda tam zamanlı eğitimler verilmektedir. Söz 

konusu eğitim merkezimizde bilgisayarlı sınıflar, kütüphane, 2 

adet yemmekhane, kafeterya ve diğer sosyal tesisler 

bulunmaktadır.  

Vergi Müfettiş Yardımcılığına atananlardan giriş 

sınavındaki başarı sırasına göre en başarılı %5’e girenler, en az 

üç ay olmak üzere temel eğitime tabi tutulur. Bu eğitim, temel 

vergi mevzuatı, revizyon, vergi inceleme teknikleri, ihtisas 

muhasebeleri, mali tablolar analizi, istatistik, gider ve milli emlak 

mevzuatı ile Başkanlıkça belirlenen diğer konulardan oluşur. 

Vergi Müfettiş Yardımcılığına atananlardan giriş 

sınavındaki başarı sırasına göre en başarılı %5’e giremeyenler, 

en az üç ay olmak üzere temel eğitime tabi tutulur. Bu eğitim, 

temel vergi mevzuatı, revizyon, vergi inceleme teknikleri, gider 

ve milli emlak mevzuatı ile Başkanlıkça belirlenen diğer 

konulardan oluşur. Vergi Müfettiş Yardımcıları, temel eğitimler 

sonrasında yardımcılık dönemlerinde, meslek konuları ile ilgili 

bilgi ve becerilerini artır¬maya yönelik eğitim almaya devam 

ederler. Bu eğitimler; Vergi Müfettişi ya da Vergi Başmüfettişi 

ile yapılacak refakat çalışmalarını da kapsamaktadır.  

Diğer taraftan, Vergi Denetim Kurulu’nun Vergi 

Müfettişlerinin mesleki gelişimine verdiği önemin gereği olarak 

Vergi Müfettişlerine verilen eğitim yardımcılık dönemiyle sınırlı 

kalmamaktadır. Bakanlık ve ilgili üniversitelerce belirlenen 

şartları taşıyan Vergi Müfettişlerine, ilgili yönetmeliklerde yer 

alan düzenlemeler çerçevesinde ve Başkanlıkça belirlenen 

esaslara göre yurtiçi veya yurtdışı lisansüstü öğrenim (master) 

görme imkanı sağlanmaktadır. 
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5. VERGİ MÜFETTİŞLERİNİN 

YETERLİKLERİ VE BAŞMÜFETTİŞLİĞE 

ATANMA 
 

Vergi Müfettiş Yardımcıları, fiilen üç yıl çalışmak ve 

yardımcılık döneminde performans değerlendirmesine göre 

başarılı olmak şartıyla yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak 

kazanırlar.  

Yapılacak yeterlik 

sınavında başarılı sayılabilmek 

için giriş sınavında alınan 

puanın yüzde otuzu ile yeterlik 

sınavında alınan puanın yüzde 

yetmişinin toplamının yüz puan 

üzerinden en az altmışbeş puan 

olması şarttır. Yeterlik sınavında başarılı olanlar Vergi Müfettişi 

olarak atanırlar. Yeterlilik sınavına girmeye hak kazanamayanlar 

ile yeterlilik sınavında başarılı olamayanlar ise Bakanlıkta 

derecelerine uygun memur kadrolarına atanırlar.     

Yardımcılık dönemi dâhil Vergi Müfettişi olarak en az on yıl 

çalışan, yeterlik sonrası dönemde en az üç yıl performans 

değerlendirmesine tabi tutulan ve yapılan performans 

değerlendirmelerinde başarılı olanlar, Vergi Başmüfettişi 

kadrolarına atanırlar.   
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6. GRUPLAR ARASI GEÇİŞ  
07/07/2011 tarihli ve 646 

sayılı KHK ile değiştirilen 178 

sayılı Maliye Bakanlığı’nın 

Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnameye göre; Küçük ve 

Orta Ölçekli Mükellefler Grup 

Başkanlığı (A)’da çalışan 

Vergi Müfettişleri, söz konusu KHK’da belirtilen şartları 

taşımak kaydıyla Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlıkları 

(B), Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup 

Başkanlıkları (C) ve Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması 

ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlıkları (Ç)’na geçiş ya-

pabilmektedir.  

Giriş sınavında başarılı olan adaylardan başarı sırasına 

göre ilk %5’lik dilime girenler Büyük Ölçekli Mükellefler (B 

Grubu), Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele (C Grubu) ve 

Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar 

(Ç Grubu) Grup Başkanlıklarının birinde ihtiyaçlar gözetilerek 

görevlendirilir. 

Giriş Sınavında ilk %5’lik dilime giremeyenler Küçük ve 

Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlıklarında (A Grubu) 

görevlendirilir.  

(A) Grup Başkanlıklarında görev yapmakta iken Vergi 

Müfettişi olarak atananlardan yeterlik sınavındaki başarı sırasına 

göre en başarılı % 5’i, (B), (C) ve (Ç) Grup Başkanlıklarından 

birinde ihtiyaçlar gözetilerek görevlendirilir. 
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(A) Grup Başkanlıklarında görev yapıp, bir takvim yılı 

içinde Vergi Başmüfettişi olarak atananlardan, giriş sınavında 

alınan puanın %10’u, yeterlik sınavında alınan puanın %20’si ve 

en az üç yıl olmak şartıyla performans değerlendirmesine göre 

takvim yılları itibarıyla alınan puanların ortalamasının %70’i esas 

alınarak yapılacak sıralamaya göre en başarılı %5’i; izleyen yıl 

içinde (B), (C) ve (Ç) Grup Başkanlıklarından birinde ihtiyaçlar 

gözetilerek Bakan tarafından görevlendirilir. 

    7. ÇALIŞMA ORTAMI  

Vergi Denetim Kurulu, bilgi teknolojisinin olanaklarını kullanan 

çağdaş bir çalışma ortamına 

sahiptir. Teknolojik yenilikleri 

ve denetim stratejilerindeki 

gelişmeleri Türk Vergi 

Sistemine taşımanın öncüsü 

olan Vergi Denetim Kurulu, 

her bir Vergi Müfettişinin 

kullanımına bir dizüstü bilgisayarın sunulduğu ve bunlara bağlı 

network sistemi ile denetimden yazışmalara kadar her türlü 

çalışmanın bilgisayar ortamında gerçekleştirildiği modern bir ça-

lışma ortamı sunmaktadır.  

Ayrıca Vergi Müfettişlerine, gerek sürekli çalışma 

merkezlerinde, gerekse geçici turne yerlerinde denetim bilgi işlem 

uygulamalarının tamamından yararlanma imkânı sunulmuş olup, 

mesleki inceleme ve araştırmalar ile iktisadi ve mali gelişmelerin 

sürekli takip edilmesinde internet etkin bir şekilde 

kullanılmaktadır.  
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8.VERGİ MÜFETTİŞLERİNİN ÖZLÜK 

HAKLARI  

Vergi Müfettiş Yardımcılığı sınavını kazanarak Vergi 

Müfettişi olma yolunda ilk adımı atan adaylara, 666 sayılı KHK 

ile değiştirilen 375 sayılı KHK çerçevesinde ödeme yapılır. Vergi 

Müfettiş Yardımcılarına ödenen tutar ücret ve tazminattan oluşur.  

Vergi Müfettişlerinin çalışmaları, dahil oldukları Grup 

Başkanlıkları ile geçici çalışma yerlerine göre düzenlenir. Geçici 

çalışma yerlerinde görevlendirilen Vergi Müfettişleri ve 

yardımcılarına yol giderleri ile birlikte, Harcırah Kanunu 

hükümleri çerçevesinde, günlük harcırah da ödenir.  
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