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Ça¤daﬂ ve mükellef odakl› bir gelir idaresinin oluﬂturulmas› amac›yla
16.05.2005 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren
5345 say›l› Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›n›n Teﬂkilat ve Görevleri Hakk›ndaki
Kanun ile Maliye Bakanl›¤›’na ba¤l› Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤› kurulmuﬂtur.
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VERG‹ DA‹RES‹ BAﬁKANLIKLARI DA⁄ILIMI

Erzurum

YEREL VERG‹ YÖNET‹M‹NDE YEN‹ DÖNEM

Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›’n›n kuruluﬂ amaçlar›
Gelir politikas›n› adalet ve tarafs›zl›k içinde uygulamak;
Vergi ve di¤er gelirleri en az maliyetle toplamak;
Mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sa¤lamak;
Mükellef haklar›n› gözeterek yüksek kalitede hizmet sunmak suretiyle
yükümlülüklerini kolayca yerine getirmeleri için gerekli tedbirleri almak;
Saydaml›k, hesap verebilirlik, kat›l›mc›l›k, verimlilik, etkililik ve mükellef
odakl›l›k temel ilkelerine göre görev yapmakt›r.
Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›, merkez ve do¤rudan merkeze ba¤l› taﬂra
teﬂkilat›ndan oluﬂmaktad›r.

VERG‹ DA‹RES‹ BAﬁKANLIKLARI
a) Kuruluﬂ Amaçlar›
Vergi Dairesi Baﬂkanl›klar› 29 ilde Resmi Gazete’de 07.09.2005
yay›mlanan Vergi Dairesi Baﬂkanl›klar› Kuruluﬂ ve Görev Yönetmeli¤i ile
kurulmuﬂ olup bu illerde gelir idaresinin en üst makam›d›r. Vergi Dairesi
Baﬂkanl›klar›n›n kuruluﬂ amac› vergisel sorunlar› asgari düzeye indirmeyi
hedefleyen güçlü ve yetkin bir merkez teﬂkilat› yan›nda, do¤abilecek
sorunlar› büyük ölçüde yerinde çözmeyi amaçlayan, yeterli insan gücü ve
teknik donan›ma sahip bir taﬂra teﬂkilat›n›n oluﬂturulmas›d›r.

Vergi Dairesi Baﬂkanl›klar›
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b) Kuruluﬂ Esaslar›
Vergi dairesi baﬂkanl›klar›; yetki alan› içindeki mükellefi tespit eden,
vergi ve benzeri mali yükümlülüklere iliﬂkin tarh, tebli¤, tahakkuk, tahsil,
terkin, tecil, iade, ödeme, muhasebe ve benzeri iﬂlemleri yapan, bu
iﬂlemlere iliﬂkin olarak yarat›lan ihtilaflarla ilgili yarg› mercileri nezdinde
talep ve savunmalarda bulunan, gerekti¤inde itiraz, temyiz ve tashihi
karar talebinde bulunan, yarg› kararlar›n›n uygulanmas› iﬂlemlerini
yürüten, vergi uygulamalar›n› geliﬂtiren ve iyileﬂtiren, mükelleflere
kanunlar›n uygulanmas› ile ilgili görüﬂ bildiren, mükellefleri hak ve
ödevleri konusunda bilgilendiren ve uygulamalar›nda mükellef haklar›n›
gözeten, mükellef hizmetleri ile bilgi iﬂlem, istatistik, bilgi toplama, insan
kaynaklar› yönetimi, sat›n alma, kiralama, vergi inceleme ve denetim,
uzlaﬂma, takdir ve benzeri görevleri ve iﬂlemleri yürüten dairelerdir.
13.06.2005 tarihli ve 2005/9064 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile
bulundu¤u ilin ad›yla 29 ilde do¤rudan merkeze ba¤l› vergi dairesi
baﬂkanl›klar› kurulmuﬂtur. Söz konusu vergi dairesi baﬂkanl›klar›
16.09.2005 tarihi itibariyle faaliyete geçirilmiﬂ olup, bu baﬂkanl›klar ve
kuruldu¤u iller bir önceki sayfada liste olarak verilmiﬂtir.
c) Görevleri:
Vergi dairesi baﬂkanl›klar› aﬂa¤›da belirtilen iﬂlemleri yapmakla görevlidir:
Kanunlarla belli edilen Devlet gelirlerine iliﬂkin olarak mükellefi tespit
etmek ve vergi ile ilgili di¤er iﬂlemlerini yapmak.
Görev alan›na giren iﬂlemlere iliﬂkin ihtilaflarla ilgili olarak yarg›
mercileri nezdinde uygulanmas› gereken iﬂlemleri yürütmek.
Mükelleflerin vergiye uyumunu kolaylaﬂt›rmaya yönelik tedbirleri almak
ve mükellef hizmetlerini gerçekleﬂtirmek.
Mükellef haklar›n›n korunmas› ve mükellef ile iliﬂkilerin karﬂ›l›kl› güven
esas›na dayanmas› konusunda gerekli tedbirleri almak.
Mükellefleri vergi mevzuat›ndan do¤an haklar› ve ödevleri konusunda
her türlü iletiﬂim arac›n› kullanmak suretiyle bilgilendirmek.
Uygulamada karﬂ›laﬂ›lan sorunlar›n en aza indirilmesi ve uygulama
birli¤inin sa¤lanmas›na yönelik tedbirleri almak.
Mükelleflerinin vergi durumlar› ve vergi uygulamas› bak›m›ndan
tereddüt ettikleri hususlara iliﬂkin görüﬂ bildirmek.
Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavir ve Yeminli
Mali Müﬂavirleri ve ilgili odalar› bilgilendirmek.
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Yetki alan›ndaki mükellefler ve ekonomik faaliyetlerle ilgili olarak bilgi
toplamak, araﬂt›rmalar yapmak ve faaliyet konular›na iliﬂkin gerekli istatistikleri oluﬂturmak.
Yetki alan›na iliﬂkin denetim plan› konusunda önerilerde bulunarak
yetki alan›ndaki vergi inceleme ve denetimlerini gerçekleﬂtirmek.
Ba¤l› birimler ile di¤er gelir birimlerinden, vergi inceleme
elemanlar›ndan gelen ve di¤er kamu kurum ve kuruluﬂlar›nca talep
edilen takdir iﬂlemlerini yapmak.
Devlet gelirlerine iliﬂkin olarak saymanl›k ve muhasebe birimi görevini
yapmak.
Vergi dairesi baﬂkanl›¤› bu görevlerini, Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›nca belirlenen strateji ve politikalar ile di¤er esaslar çerçevesinde yapmakta
olup Vergi dairesi baﬂkanl›¤›na verilen bu görevlere iliﬂkin iﬂlemler; vergi
dairesi baﬂkanl›¤› emrinde çal›ﬂan grup müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, komisyonlar, müdürlükler ve ﬂubeler vas›tas›yla gerçekleﬂtirilir.
d) Vergi Dairesi Baﬂkan›n›n Görevleri
Vergi dairesi baﬂkan›; yetki alan›ndaki iﬂlemlerin mevzuat hükümlerine
göre yürütülmesi ve izlenmesi, birimleri aras›nda uygulama birli¤i ve
standardizasyonun sa¤lanmas›, vergi inceleme ve denetimlerinin
gerçekleﬂtirilmesi, kendisine ba¤l› birimlerin görevlerini etkin bir ﬂekilde
yerine getirmelerinin sa¤lanmas›, mükelleflere kanunlar›n uygulanmas›na
iliﬂkin görüﬂ bildirilmesi, mükellef haklar›n›n gözetilmesi, faaliyetleri
hakk›nda Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›n›n bilgilendirilmesi, kanunlara ayk›r›
hareketi görülenler hakk›nda takibatta bulunulmas› ve emrine atanan
personelin özlük iﬂlemlerinin yürütülmesinden do¤rudan Gelir ‹daresi
Baﬂkanl›¤›na karﬂ› sorumlu olup, vergi dairesi baﬂkanl›¤›n›n amiridir.
Vergi dairesi baﬂkan›, baﬂkanl›¤›n›n görev alan›na giren konularda
mahallin en büyük mal memuruna verilmiﬂ görev ve yetkilere sahiptir.
e) Örgütlenmesi ve Birimleri
Vergi dairesi baﬂkanl›klar›; grup müdürlükleri, bunlara ba¤l› müdürlükler, ﬂubeler ile vergi dairesi müdürlükleri ve komisyonlardan oluﬂmaktad›r.
Vergi dairesi baﬂkanl›klar›n›n birimleri ﬂunlard›r.
• Vergilendirme Grup Müdürlü¤ü
• Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlü¤ü
• Tahsilat Grup Müdürlü¤ü
• Hukuk ve ‹htilafl› ‹ﬂler Grup Müdürlü¤ü
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•
•
•
•
•
•

Denetim Grup Müdürlü¤ü
Muhasebe Grup Müdürlü¤ü
Strateji Grup Müdürlü¤ü
‹nsan Kaynaklar› Grup Müdürlü¤ü
Destek Hizmetleri Grup Müdürlü¤ü
Uygulama Grup Müdürlükleri

Grup Müdürlükleri’nin Görevleri
1. Vergilendirme Grup Müdürlü¤ü
Vergilendirme grup müdürlü¤ünün görevleri ﬂunlard›r.
Devlet gelirlerinin tahsil edilebilir hale gelmesini sa¤layan iﬂ ve
iﬂlemleri yapmak.
Mükelleflerin vergilendirmeye iliﬂkin iﬂlemlerini takip etmek.
Vadesinde ödenmeyen kamu alacaklar›n›n takibe al›nmas›n› sa¤lamak
amac›yla borçlular listesini haz›rlamak.
Mükellef hesaplar›n›n dökümünü yapmak, mükellef hesaplar› ile genel
hesaplar aras›nda uyum sa¤lamak.
Vergi hatalar›, kanunlar ve yarg› kararlar› gere¤ince yap›lacak
terkinleri ve fazla tahsilatlar›n iadesi ile ilgili iﬂlemleri düzeltme fiﬂi
kural›na göre yapmak.
Kanunlarda öngörülen tecillere iliﬂkin iﬂlemleri yapmak.
Vergilendirmeye iliﬂkin gerekli kay›t ve defterleri tutmak.
Kamu alaca¤›n› güvence alt›na almak için borçlulardan teminat isteme,
ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz uygulamas› ile ilgili iﬂlemleri yapmak.
2. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlü¤ü
Mükellef hizmetleri grup müdürlü¤ünün görevleri ﬂunlard›r.
Mükelleflerin vergiye uyumunu kolaylaﬂt›rmaya yönelik tedbirleri almak
ve uygulamak, vergi bilincinin art›r›lmas› için gerekli çal›ﬂmalar› yapmak.
Mükellef haklar›n›n korunmas›, ﬂikayetlerinin de¤erlendirilmesi ve
mükellef ile iliﬂkilerin karﬂ›l›kl› güven esas›na dayanmas› konusunda
gerekli tedbirleri almak ve uygulamak.
Mükellefleri vergi mevzuat›ndan do¤an haklar› ve ödevleri konusunda
her türlü iletiﬂim arac›n› kullanmak suretiyle bilgilendirmek.
Mükelleflerin vergi durumlar› ve vergi uygulamas› bak›m›ndan
tereddüt ettikleri hususlara iliﬂkin görüﬂ bildirmek.
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Uygulamada karﬂ›laﬂ›lan sorunlar›n en aza indirilmesine ve uygulama
birli¤inin sa¤lanmas›na yönelik çal›ﬂmalar yapmak.
Oda, birlik ve sivil toplum kuruluﬂlar›yla iliﬂkileri yürütmek, mevzuatta
yap›lan düzenlemelere iliﬂkin bilgilendirme faaliyetlerini yerine getirmek.
Mükellef hizmetleri grup müdürlü¤üne ba¤l› olarak; mükellef gruplar›,
vergi türleri, sektörler, ilin ekonomik durumu ve benzeri ölçütler dikkate
al›narak müdürlük kurulabilir. Uygulamada mükellef hizmetleri gelir
vergileri, katma de¤er vergisi, di¤er vergiler, usul ve tahsilat
müdürlükleri ﬂeklinde örgütlenmeye gidilmektedir.
3. Tahsilat Grup Müdürlü¤ü
Tahsilat grup müdürlü¤ünün görevleri ﬂunlard›r.
Vadesinde ödenmeyen kamu alacaklar›n›n takibe al›nmas›n› ve ödeme
emrinin tebli¤ini sa¤lamak.
Gerekli hallerde tahsildar ve icra memurlar›na yap›lan ödemelerin
tahsilini, kontrolünü ve banka hesaplar› ile uyumunu sa¤lamak.
Kamu alaca¤›n›n vadesinden sonra yap›lan tecil taleplerine iliﬂkin
iﬂlemleri yapmak.
Mal bildiriminde bulunmayan borçlular için 6183 say›l› Kanun
uyar›nca hapis cezas› talebinde bulunmak.
Haciz varakalar›na iliﬂkin iﬂlemleri yapmak.
Takipli alacaklar ile ilgili gerekli kay›tlar› tutmak.
Kamu borçlular›n›n mal varl›¤›n› araﬂt›rmak, haciz uygulamak ve
taﬂ›ma iﬂlemini yapmak.
Aciz halinde bulunan borçlular› tespit etmek, aciz fiﬂi düzenlemek ve
bu borçlular›n durumunu sürekli olarak izlemek.
Haciz tutana¤›nda gösterilen menkul mallar›n koruma ve saklama
iﬂlemlerini yapmak.
Haczedilen mallar›n sat›ﬂ gününü belirlemek ve ilan etmek.
Haczedilen menkul mallar›n sat›ﬂ›n› sa¤lamak.
Gayrimenkul sat›ﬂlar›nda sat›ﬂ ﬂartnamesini haz›rlamak, ilan›n›
yapmak ve dosyas›n› oluﬂturarak sat›ﬂ komisyonuna göndermek.
Tahsildar al›nd›lar›yla ilgili kontrol, kay›t ve da¤›t›m iﬂlerini yapmak.
Kamu alaca¤›n›n takip ve tahsiline iliﬂkin di¤er iﬂlemleri yapmak.
Tahsilat grup müdürlü¤üne ba¤l› olarak; takip, icra ve sat›ﬂ
iﬂlemlerini yürütmek üzere müdürlükler kurulabilmektedir.
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4. Hukuk ve ‹htilafl› ‹ﬂler Grup Müdürlü¤ü
Hukuk ve ihtilafl› iﬂler grup müdürlü¤ünün görevleri ﬂunlard›r.
Mükelleflerce vergi ve di¤er alacaklara iliﬂkin iﬂlemlere karﬂ› aç›lan
davalarla ilgili olarak; dava dosyalar›n› oluﬂturmak, vergi dairesi
baﬂkanl›¤›n›n savunmas›n› haz›rlamak ve ilgili yarg› mercilerine
göndermek.
Gerekti¤inde vergi mahkemesi kararlar›na karﬂ›, süresinde bölge
idare mahkemelerinde itiraz, Dan›ﬂtay’ da temyiz davas› açmak, karar
düzeltmesi talebinde bulunmak.
Vergi dairesi baﬂkan›n›n verece¤i yetki çerçevesinde taraf oldu¤u
idari davalarda vergi dairesi baﬂkanl›¤›n› temsil etmek.
5. Denetim Grup Müdürlü¤ü
Denetim grup müdürlü¤ünün görevleri ﬂunlard›r.
Yetki alan›na iliﬂkin denetim plan› konusunda önerilerde bulunmak.
Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›nca oluﬂturulan denetim planlar›n› uygulamak.
Yetki alan›ndaki vergi inceleme ve denetimlerini gerçekleﬂtirmek,
vergi kay›p ve kaça¤›n›n önlenmesi konusunda gerekli tedbirleri almak.
Yayg›n yo¤un vergi denetimlerini gerçekleﬂtirmek, mükellefleri ve
mükellefiyetle ilgili maddi olaylar›, kay›tlar› ve mevzular› araﬂt›rmak ve
tespit etmek.
Vergi inceleme ve denetimine iliﬂkin yöntem ve tekniklerin
geliﬂtirilmesi, standart ve ilkelerin oluﬂturulmas› ile inceleme ve denetim
rehberleri haz›rlanmas› konusunda önerilerde bulunmak.
Vergi ve benzeri mali yükümlülüklerle ilgili ihbar ve ﬂikayetleri
de¤erlendirmek.
Denetim ve inceleme sonuçlar›n› izlemek, de¤erlendirmek ve bunlara
iliﬂkin istatistiki veriler oluﬂturmak.
Vergi denetim ve inceleme sonuçlar›na iliﬂkin belge ve raporlar›n
muhafazas›n› sa¤lamak, mahremiyet ve gizlilik taﬂ›yan evrak›n güvenli¤ini
temin etmek üzere gerekli tedbirleri almak.
Tarhiyat öncesi uzlaﬂma iﬂlemlerini yürütmek.
Vergi Denetmenleri Büro Baﬂkanl›¤›, Denetim Koordinasyon
Müdürlü¤ü ile ‹hbarlar ve ﬁikayetleri De¤erlendirme Müdürlükleri de
Denetim Grup Müdürlü¤üne ba¤l› olarak faaliyet gösterirler.

Vergi Dairesi Baﬂkanl›klar›

10

6. Muhasebe Grup Müdürlü¤ü
Muhasebe grup müdürlü¤ünün görevleri ﬂunlard›r.
Düzeltme ve terkin yolu ile red veya iadesine karar verilen paralar›n hak
sahiplerine nakden veya mahsuben ödenmesine iliﬂkin iﬂlemleri yapmak.
Kamu borçlusunun tahsilata yetkili k›l›nan kurumlara yapt›¤›
ödemelerin kay›tlara intikalini sa¤lamak.
Tahsildar ve icra memurlar› tahsilat›n›n bankaya yat›r›lmas›n› ve
kay›tlara intikalini sa¤lamak.
Vergi dairesi baﬂkanl›¤›n›n banka hesaplar›n› izlemek ve kay›tlarla
uyumunu sa¤lamak.
Teminat olarak al›nan veya haczedilen menkul de¤erler ile k›ymetli
evrak› kasada veya saymanl›k hesab›n›n bulundu¤u bankada saklamak
veya saklanmas›n› sa¤lamak.
7. Strateji Grup Müdürlü¤ü
Strateji grup müdürlü¤ünün görevleri ﬂunlard›r.
Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›nca belirlenen orta ve uzun vadeli strateji ve
politikalar›n uygulanmas›na iliﬂkin gerekli çal›ﬂmalar› yapmak, belirlenen
temel hedefleri vergi dairesi baﬂkanl›¤› birimleri aras›nda da¤›tmak ve
sonuçlar›n› Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›na sunulacak hale getirmek.
Vergi dairesi baﬂkanl›¤›n›n bütçesini stratejik plana ve y›ll›k hedeflere
göre haz›rlayarak Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›na bildirmek.
Yetki alan›ndaki mükellefler ve ekonomik faaliyetlerle ilgili olarak bilgi
toplamak, araﬂt›rmalar yapmak ve faaliyet konular›na iliﬂkin gerekli
istatistikleri oluﬂturmak.
Vergi dairesi baﬂkanl›¤›n›n faaliyet raporunu haz›rlamak,
performans›na yönelik raporlara veriler oluﬂturmak ve aksayan yönlere
iliﬂkin çözüm önerileri geliﬂtirmek.
8. ‹nsan Kaynaklar› Grup Müdürlü¤ü
‹nsan kaynaklar› grup müdürlü¤ünün görevleri ﬂunlard›r.
Vergi dairesi baﬂkanl›¤›nda görevli personele iliﬂkin atama, nakil, sicil,
disiplin, terfi, takdir, ödül, ücret, emeklilik ve benzeri özlük iﬂlemlerini
yürütmek, personelin performans›n› izlemek ve de¤erlendirmek.
Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›nca oluﬂturulan personel e¤itim planlar›n› uygulamak, vergi dairesi baﬂkanl›¤›n›n e¤itim planlar›n› haz›rlamak ve uygulamak, personelin yetkinliklerinin geliﬂtirilmesine yönelik tedbirler almak.
Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›nca belirlenen kurumsal etik kurallar›
personele duyurmak.
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9. Destek Hizmetleri Grup Müdürlü¤ü
Destek hizmetleri grup müdürlü¤ünün görevleri ﬂunlard›r.
Vergi dairesi baﬂkanl›¤›n›n ihtiyac› olan her türlü yap›m, sat›n alma,
tefriﬂ, kiralama, bak›m ve onar›m, taﬂ›t sevk ve idaresi, taﬂ›ma, temizlik,
sa¤l›k ve benzeri hizmetler ile mali hizmetlerini yürütmek.
Vergi dairesi baﬂkanl›¤›n›n evrak kay›t ve arﬂiv iﬂlemlerini yürütmek,
yaz›ﬂmalar›n kay›tlar›n› tutmak, evrak›n ilgili yerlere sevkini sa¤lamak,
arﬂive kald›r›lan dosya, defter ve belgeleri tasnif ve muhafaza etmek,
arﬂivin güvenli¤i aç›s›ndan gerekli bütün tedbirleri almak.
Vergi dairesi baﬂkanl›¤›nca kullan›lan bas›l› ka¤›tlar› muhafaza etmek,
da¤›tmak, bu konuda her türlü zimmet ve sair iﬂlemleri yapmak ve
gerekli tedbirleri almak.
Vergi dairesi baﬂkanl›¤›n›n sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini
yürütmek.
Vergi dairesi baﬂkanl›¤›na ait lojman, kreﬂ ve di¤er sosyal tesislerin
yönetimi ile ilgili hizmetleri yürütmek.
10. Uygulama Grup Müdürlükleri
Uygulama grup müdürlüklerinin görevleri ﬂunlard›r.
a) Vergi dairesi baﬂkanl›¤›n›n yetki alan›nda faaliyet gösteren vergi
dairelerinin çal›ﬂmalar›n›n koordinasyonunun sa¤lanmas› ve
sorunlar›n›n giderilmesine iliﬂkin iﬂ ve iﬂlemleri yapmak.
b) Uygulamada karﬂ›laﬂ›lan sorunlar›n en aza indirilmesine ve
uygulama birli¤inin sa¤lanmas›na yönelik çal›ﬂmalar yapmak.
c) Yetki alan› içinde bulunan vergi dairesi müdürlüklerindeki en iyi
uygulama örneklerini tespit edip, bunlar›n tüm vergi dairesi
baﬂkanl›¤› yetki alan›nda uygulanabilmesi için vergi dairesi
baﬂkan›n›n onay›na sunmak.
Uygulama grup müdürlüklerinin yetki alan› vergi dairesi baﬂkan›
taraf›ndan belirlenir.
Vergi Dairesi Müdürlükleri Komisyonlar ve ﬁubeler
Vergi dairesi baﬂkanl›¤›n›n takdir, uzlaﬂma ve sat›ﬂ iﬂlemlerini yürütmekle görevli komisyonlar› ile baﬂkanl›¤›n yetki alan›nda faaliyette
bulunan vergi daireleri ve ﬂubeler, vergi dairesi baﬂkanl›¤›na ba¤l›d›r.
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