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1. G‹R‹ﬁ
Günümüzde bilgi iletiﬂim teknolojilerinin daha yo¤un olarak kullan›lmas› ve internet kullan›m›n›n önemli ölçüde yayg›nlaﬂmas› birey
ve iﬂletmelerin bilgiye daha kolay ulaﬂ›m›n› sa¤larken, ayn› zamanda aralar›ndaki elektronik iletiﬂim ve bilgi paylaﬂ›m›n› da önemli
ölçüde artt›rm›ﬂ bulunmaktad›r. Di¤er taraftan kamu hizmetlerinin elektronik ortama taﬂ›nmas› iste¤i de, elektronik devlet (e-devlet)
denilen kavram› ortaya ç›karm›ﬂt›r. E-devlet uygulamalar› birey ve iﬂletmeler aç›s›ndan, kaliteli kamu hizmeti alma, zaman ve maliyet
tasarrufu sa¤larken, devlet aç›s›ndan ise daha h›zl›, etkin, ekonomik, verimli, ﬂeffaf, fayda art›r›c›-maliyet azalt›c› kamu hizmeti
sunumuna imkan tan›ma potansiyelini gündeme getirmiﬂtir.
Bilgi ve iletiﬂim teknolojileri ile internetteki geliﬂime ba¤l› olarak bilgiye ulaﬂma ve bilgi paylaﬂ›m› önemli ölçüde h›zlanm›ﬂ, hizmet
al›m ve sunumu zaman ve mekan s›n›rlamas›ndan ba¤›ms›z hale gelmiﬂ, birey ve kurumlar›n hem kendi aralar›nda hem de devlet
ile olan iﬂlemlerinde elektronik uygulamalar yo¤unluk kazanm›ﬂt›r. Her ne kadar baﬂlang›ç ve geliﬂimi dünya ülkeleri içerisinde
farkl›l›k gösterse de, esas itibariyle 1990'l› y›llardan itibaren geliﬂim göstermeye baﬂlayan e-devlet uygulamalar›n›n, Türkiye'de de
geliﬂim çabalar› dikkati çekmektedir. Özellikle 2000'li y›llardan itibaren maliye alan›ndaki elektronik uygulamalar (Maliye Bakanl›¤›;
Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤›; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl›¤›; Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›; Sosyal Güvenlik Kurumu,
Yerel Yönetimler vb. kurumlar›n önderli¤inde), e-devlet uygulamalar› içerisinde önemli bir ivme kazanm›ﬂt›r.
Türkiye'de e-devlet uygulamalar› alan›nda baﬂl›ca ﬂu projeler öne ç›km›ﬂt›r; Merkezi Nüfus ‹daresi Sistemi (MERN‹S), Kimlik Paylaﬂ›m
Sistemi (KPS); Maliye alan›nda Vergi Daireleri Otomasyonu Projesi (VEDOP), e-Bütçe, Saymanl›k Otomasyon Sistemi (Say2000i);
Sosyal güvenlik alan›nda e-Bildirge; Gümrük ve d›ﬂ ticaret alan›nda Gümrük ‹daresinin Modernizasyonu Projesi (G‹MOP), Bilgisayarl›
Gümrük Etkinlikleri (B‹LGE), Gümrük Veri Ambar› Sistemi (GÜVAS), Gümrük Kap›lar› Güvenlik Sistemleri (GÜMB‹S); Yerel yönetimler
alan›nda YerelBilgi ve YerelNet Projeleri; Yarg› alan›nda Ulusal Yarg› A¤› Projesi (UYAP); Güvenlik alan›nda Polis Bilgi A¤› (POLNET);
Sa¤l›k alan›nda Ulusal Sa¤l›k Bilgi Sistemi (USBS).
Türkiye'de maliye alan›ndaki en önemli projelerden birisi de, Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan yürütülen VEDOP Projesidir. Proje ile vergi
dairesi iﬂlemlerinin tümünün bilgisayarlarla ve elektronik ortamda gerçekleﬂtirilmesi, iﬂ yükünün azalt›lmas›, etkinlik ve verimlili¤in
art›r›lmas›, mükelleflere daha kaliteli, ucuz ve h›zl› hizmet sunulmas›, vergi yükünün daha adaletli bir ﬂekilde da¤›t›lmas›n›n sa¤lanmas›
amaçlanm›ﬂt›r. Bu kapsamda pilot uygulaman›n baﬂar›l› olmas›n›n ard›ndan, 1998 y›l›nda baﬂlat›lan ve iki y›l içerisinde tamamlanan
VEDOP-1 Projesi sayesinde evrak kayd›n›n yap›lmas›ndan baﬂlayarak, tahakkuk, tahsilat, borç sorgulamas›, muhasebe, haciz gibi
vergi dairesinin iﬂ ak›ﬂ› içerisinde yer alan iﬂlemlerin elektronik ortamda gerçekleﬂtirilmesi amaçlanm›ﬂt›r.
‹lk ad›m olarak vergi dairesi ve defterdarl›klar›n otomasyona al›nma iﬂlemleri baﬂlat›lm›ﬂt›r. Di¤er taraftan, GGM'nin (G‹B) web
adresinin aç›lmas› ve “‹nternet Vergi Dairesi”nin (‹VD) bu portal içerisinden hizmet vermeye baﬂlamas› sözkonusu olmuﬂtur. 2001
y›l›nda “Elektronik Banka Tahsilat› ‹ﬂleme Sistemi” (EBT‹S) devreye sokulmuﬂ, di¤er taraftan 2001-2002 y›llar› aras›nda sistem
güncelleﬂtirme faaliyetine giriﬂilmiﬂtir (Atu¤, 2008: 5). 2004 y›l›nda baﬂlat›lan VEDOP-2 projesi ile daha etkin ve daha iyi hizmet
veren bir gelir idaresinin oluﬂturulmas› amaçlanm›ﬂt›r. Proje kapsam›nda otomasyonlu vergi dairesi say›s›n›n art›r›lmas›, “Türkiye
Vergi Dairesi, Denetim Otomasyonu” (VDO), “Veri Ambar›” (VER‹A)'n›n oluﬂturulmas›, di¤er kurum ve kuruluﬂlarla veri paylaﬂ›m›na
imkan veren altyap›n›n oluﬂturulmas› çal›ﬂmalar›na baﬂlanm›ﬂt›r. Di¤er taraftan Proje kapsam›nda geliﬂtirilen ve 1 Ekim 2004
tarihinden itibaren uygulanmaya baﬂlanan “E-Beyanname” uygulamas› ile de vatandaﬂlar›n vergi beyannamelerini internet üzerinden
verebilmeleri mümkün hale gelmiﬂtir. VEDOP-2 Projesi ile birlikte EBT‹S uygulamas› daha da geliﬂtirilmiﬂ ve 2005 y›l›nda vergi tahakkuk
bilgileri yetkili bankalara aç›larak do¤rudan e-tahsilat uygulamas› baﬂlat›lm›ﬂt›r. Yine Proje kapsam›nda 2005 y›l›nda Vergi Denetmenleri
Otomasyon Sistemi (VEDOS) tüm illere kadar yayg›nlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Di¤er taraftan VEDOP-1 Projesi kapsam›nda otomasyona al›nan vergi
dairesi ve defterdarl›klara ilave olarak VEDOP-2 Projesi sayesinde 579 gelir idaresi birimi daha otomasyon kapsam›na girmiﬂtir.
2007 y›l›nda baﬂlat›lan VEDOP-3 Projesi ile de Gelir ‹daresi'nin daha etkin ve mükelleflere daha iyi hizmet veren bir yap›ya
kavuﬂturulmas› çal›ﬂmalar›na devam edilmiﬂtir. Bu kapsamda “e-VDO” uygulamas›n›n yayg›nlaﬂt›r›lmas›, tüm gelir idaresi birimlerinin
otomasyon kapsam›na al›nmas› ve mevcut yap›n›n bu kapsamda güçlendirmesi hedeflenmiﬂtir. VEDOP Projesi kapsam›nda uygulamaya
sokulan veya uygulanma aﬂamas›nda olan bileﬂenlerin ço¤u VEDOP-3 Projesi dönemine rast gelmektedir (e-haciz, e-fatura, e-defter,
e-tebli¤, e-vergi levhas›, e-arﬂiv, Özelge Otomasyon Sistemi, Elektronik Ortamda Mükellef Bilgileri Bildirimi Uygulamas›, Önceden
Haz›rlanm›ﬂ Kira Beyanname Sistemi, çeﬂitli risk analiz projeleri vb.).
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Bu çal›ﬂmada VEDOP Projesinin, özellikle e-maliye uygulamalar› a¤›rl›kl› olan ﬂu bileﬂenlerine yer verilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r; 1-) ‹nternet
Vergi Dairesi (‹VD), 2-) Elektronik Beyanname (E-Beyanname), 3-) Vergi Dairesi Otomasyonu (VDO ve e-VDO), 4-) Veri Ambar› (VER‹A),
5-) Elektronik Banka Tahsilat› ‹ﬂleme Sistemi (EBT‹S), 6-) Denetim Bilgi Sistemi (VEDOS), 7-) Elektronik Haciz (e-Haciz), 8-) Elektronik
Fatura (e-Fatura), 9-) Elektronik Defter (e-Defter), 10-) Elektronik Tebli¤ (e-Tebli¤), 11-) Elektronik Vergi Levhas› (e-Vergi Levhas›),
12-) Özelge Otomasyon Sistemi (ÖOS), 13-) Elektronik Ortamda Mükellef Bilgileri Bildirimi Uygulamas›, 14-) Önceden Haz›rlanm›ﬂ
Kira Beyanname Sistemi, 15-) Çeﬂitli risk analiz projeleri.
Kuﬂkusuz yukar›da VEDOP Projesi kapsam›nda say›lan e-maliye uygulamalar›n›n geneli düﬂünüldü¤ünde Türk Vergi Sistemi ve Vergi
Hukuku üzerinde gerek mevzuat ve gerekse de uygulama yönüyle önemli de¤iﬂiklik veya yenilikler getirdi¤i/getirece¤i görülmektedir.
Sözkonusu uygulamalar›n önemli bir k›sm› uygulamaya girmiﬂ, bir k›sm› uygulamaya girmekle birlikte sonuçlar› henüz belirmeye
baﬂlam›ﬂ, baz›lar› ise henüz uygulama aﬂamas›ndaki projeler olarak de¤erlendirilebilir. Dolay›s›yla sözkonusu uygulamalar›n sonuçlar›n›
önümüzdeki dönemlerde daha net olarak izlemek mümkün hale gelebilecektir. Bu kapsamda bu çal›ﬂman›n amac›, e-devlet uygulamalar›
kapsam›nda yer alan VEDOP projesi ve e-maliye uygulamalar›n›, geliﬂim süreci ve gelinen nokta aç›s›ndan incelemek, gerek kullan›c›lar
ve gerekse de devlet aç›s›ndan muhtemel fayda ve maliyetlerini Türkiye'de vergi sisteminin yeniden yap›land›r›lmas› ba¤lam›nda
de¤erlendirmek üzerinde yo¤unlaﬂmaktad›r.
2. VERG‹ DA‹RES‹ OTOMASYON PROJES‹ (VEDOP)
Maliye Bakanl›¤› GGM'de (G‹B) ilk otomasyon çal›ﬂmalar› 1975 y›l›n›n Kas›m ay›nda Ankara Ye¤enbey Vergi Dairesi'nde baﬂlam›ﬂt›r.
1985 y›l›nda ise yeni sistemler sat›n al›narak yeniden geliﬂtirilen otomasyon uygulamalar› Ankara Polatl› Vergi Dairesi'nden baﬂlayarak
yayg›nlaﬂt›r›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Bunu izleyen süreçte ‹stanbul Nakil Vas›talar› Vergi Dairesi ile baﬂlat›lan “Motorlu Taﬂ›tlar Otomasyon Projesi”
(MOTOP) 1996 y›l›ndan sonra sadece nakil vas›talar› iﬂlemleri ile u¤raﬂan 17 vergi dairesine daha yayg›nlaﬂt›r›lm›ﬂt›r (Öz, 2004: 14).
‹lk kez 1998 y›l›nda uygulanmaya baﬂlan›lan VEDOP projesi, “bilgisayar teknolojisi olanaklar›yla vergi dairesi fonksiyonlar›n›n tümünü
içine alan bir bilgi iﬂlem uygulamas›n›n vergi dairelerine yayg›nlaﬂt›rmas› ile bölge ve merkez network yap›s›n›n kurulmas›” olarak
tan›mlanm›ﬂt›r. VEDOP projesi ile vergi dairesi çal›ﬂmalar›nda etkinlik ve verimlili¤in art›r›lmas›na ve bilgisayar ortam›nda toplanan
bilgilerden sa¤l›kl› bir karar destek ve yönetim bilgi sisteminin oluﬂturulmas›na yönelik tüm vergi dairesi iﬂlemlerinin biliﬂim
teknolojileri ile otomasyona geçirilmesi hedeflenmiﬂtir (G‹B 2012 Y›l› PP, 2012: 26).
VEDOP Projesi kapsam›nda yer alan “‹nternet Vergi Dairesi” (‹VD) uygulamas›n›n 2003 y›l›nda her y›l verilen “Computerworld Honors
21. Yüzy›l Baﬂar› Ödülleri”nin bir kategorisi olan “Devlet ve Kar Amac› Gütmeyen Organizasyonlar” dal›nda birincilik ödülü ile TÜS‹AD
taraf›ndan “Cebit-Eurasia 2002- Biliﬂim” etkinlikleri çerçevesinde verilen “E-Türkiye ‹çin E-Devlet Ödülleri” kapsam›nda “Devletten
Bireye” kategorisinde büyük ödülü kazanmas›, VEDOP projesinin baﬂar›s›n› ortaya koymaktad›r (Yaranl›, 2002).
VEDOP Projesi kapsam›nda belirlenen amaçlar çerçevesinde pilot projenin baﬂar›l› olmas›n›n ard›ndan 1998 y›l›nda VEDOP-1
baﬂlat›lm›ﬂ ve önemli baz› projelerin temelleri bu aﬂamada at›lm›ﬂt›r. 2004 y›l›nda, daha etkin ve mükelleflerine daha iyi hizmet
veren bir Gelir ‹daresi oluﬂturma çal›ﬂmalar›n›n devam› olarak projenin ikinci aﬂamas› olan VEDOP-2 projesi baﬂlat›lm›ﬂ ve
tamamlanm›ﬂt›r (Yavaﬂ, 2005). 2007 y›l›nda ise VEDOP-3 baﬂlat›lm›ﬂ ve birçok e-maliye uygulamas› bu proje ile gündeme al›nm›ﬂ,
baz›lar› tamamlanarak uygulamaya konulmuﬂ, baz›lar› ise uygulama aﬂamas›na kadar getirilmiﬂtir (U¤ur ve Çütçü, 2009: 11).
2.1. VEDOP-1
VEDOP-1 Projesi Maliye Bakanl›¤› GGM (G‹B) taraf›ndan kurum çal›ﬂanlar›na yönelik olarak haz›rlanm›ﬂ ve 25.11.1998 tarihinde 22
il merkezinde ve 155 vergi dairesi ile 5 Defterdarl›kta uygulamaya geçirilmiﬂtir (Alptürk, 2005). VEDOP-1 Projesi sayesinde otomasyona
ba¤lanan vergi dairesi ve defterdarl›klarda evrak giriﬂinden baﬂlayarak, tahakkuk, tahsilat, borç sorgulamas›, muhasebe ve haciz
iﬂlemleri gibi vergi dairesinin yapmas› gereken tüm iﬂlemlerin bilgisayar ortam›nda gerçekleﬂtirilmesi, böylece iﬂ yükünün azalt›lmas›,
etkinlik ve verimlili¤in ise art›r›lmas› amaçlanm›ﬂt›r (Ay, 2006, 69).
Otomasyon çal›ﬂmalar› kapsam›nda 1999 y›l› Mart ay›nda GGM'nin (www.gelirler.gov.tr) (halihaz›rda www.gib.gov.tr) web sayfas›
hizmete aç›lm›ﬂt›r. Sitede baﬂlang›çta kuruma ait genel bilgiler yer alm›ﬂt›r. Bu bilgiler GGM merkez ve yerel birimlerinin adres ve
telefon bilgileri, vergi istatistikleri, vergi takvimi, beyanname düzenleme rehberi, özelgeler ve 1949 y›l›ndan bu yana yay›mlanan
tebli¤leri de içeren vergi mevzuat›n›n yay›mlanmas›d›r (Öz, 2004: 14).
‹zleyen süreçte 1999 y›l›nda GGM'nin (ﬂimdiki ad›yla Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›-G‹B) web sayfas› içerisinde ayr› bir link aç›larak ilk
“‹nternet Vergi Dairesi” (‹VD) uygulamas› baﬂlat›lm›ﬂt›r. 2001 y›l›nda baﬂlat›lan “Elektronik Banka Tahsilat› ‹ﬂleme Sistemi” (EBT‹S)
de VEDOP-1 aﬂamas›n›n önemli uygulamalar›ndan birisini teﬂkil etmiﬂtir.

28

27. TÜRK‹YE MAL‹YE SEMPOZYUMU
TÜRK‹YE'DE VERG‹ S‹STEM‹N‹N YEN‹DEN YAPILANDIRILMASINDA MUHTEMEL FAYDA VE MAL‹YETLER‹YLE VEDOP PROJES‹ VE E-MAL‹YE UYGULAMALARI

2.2. VEDOP-2
2004 y›l›nda baﬂlat›lan bir projedir. Proje kapsam›nda tüm vergi dairelerinin “Türkiye Vergi Dairesi Otomasyonu” (VDO) kapsam›na
al›nmas›; kay›td›ﬂ› ekonominin önlenmesi amac›yla “Veri Ambar›” (VER‹A)'n›n oluﬂturulmas›; beyannamelerin internet üzerinden
gönderilmesi (E-Beyanname); “Vergi Denetmenleri Otomasyon Sistemi” (VEDOS)'nin kurulmas› ve yayg›nlaﬂt›r›lmas›; EBT‹S sayesinde
bankalar arac›l›¤›yla tahsilat›n yayg›nlaﬂt›r›larak do¤rudan e-tahsilat uygulamas›na geçilmesi sa¤lanm›ﬂt›r (Alptürk, 2005).
VEDOP-2 Projesi kapsam›nda G‹B taraf›ndan VEDOP-1 çerçevesinde otomasyona geçirilen Vergi Dairesi ve Defterdarl›klara ilaveten,
otomasyona geçmemiﬂ bulunan 81 ildeki 125 Vergi Dairesi, Takdir Komisyonu Baﬂkanl›klar›, Defterdarl›¤a ba¤l› Vergi Denetmenleri
Birim Baﬂkanl›klar› ve Gelir Müdürlükleriyle, Ankara Vergi istihbarat Merkezi, 6 ildeki Bölge Müdürlükleri ve Bölge Müdürlüklerine
ba¤l› illerdeki Vergi Denetmenleri Birim Baﬂkanl›klar› da dahil olmak üzere 579 gelir idaresi birimi otomasyon kapsam›na dahil
edilmiﬂtir (G‹B FR 2006:57; U¤ur ve Çütçü, 2009:13).
2.3. VEDOP-3
VEDOP-3 Projesi, 2007 y›l› sonunda uygulamaya geçmiﬂtir. VEDOP-3 Projesinin en önemli uygulamalar› aras›nda mevcut uygulamalar›n
iﬂ süreklili¤i için yeniden düzenlenmesi, etkin bir Karar Destek Sistemi, Doküman Yönetimi ve ‹ﬂ Ak›ﬂ Sistemi (DYIAS), Web Servisi
Yönetim Sistemi, e-Tahsilat ve Haz›r Borç Sistemi, Otomatik Arﬂivleme Sistemi, ‹nternet Vergi Dairesinin yeniden oluﬂturulmas›,
geliﬂtirilmiﬂ Log Kay›tlar› Yönetim Sistemi, e-Fatura alt yap›s›n›n oluﬂturulmas› bulunmaktad›r (Bulut ve Çal›ﬂkan, 2009: 23).
VEDOP-3 Projesinin temel amaçlar› ﬂu noktalar etraf›nda toplanm›ﬂt›r (Gerçek, 2010: 78); (i) e-VDO uygulamas›n›n Türkiye çap›nda
yayg›nlaﬂt›r›lmas›, (ii) Merkezi sistemlerde iﬂ süreklili¤i ve felaketten kurtarma sisteminin kurulmas›, (iii) VEDOP-1 donan›mlar›n›n
yenilenmesi, (iv) VEDOP-2 iﬂletim sistemlerinin yükseltilmesi, (v) 585 Mal Müdürlü¤ü ile 61 Takdir Komisyonu'nun otomasyon
kapsam›na al›nmas›, (vi) Sistem güvenli¤inin art›r›lmas›.
Kesin kabul tarihi 08.05.2009 olan Proje kapsam›nda e-VDO uygulamalar›n›n 301 vergi dairesi ile 585 Malmüdürlü¤ü'ne yayg›nlaﬂt›r›lmas›,
Takdir Komisyonlar›n›n otomasyon kapsam›na al›nmas›, Vergi Dairesi Baﬂkanl›klar›, Nakil Vas›talar› Vergi Daireleri, Süreksiz Vergi
Daireleri ve Defterdarl›k Gelir Müdürlükleri'nin ilave donan›m taleplerinin karﬂ›lanmas›, G‹B ek hizmet binas›nda kurulu bulunan
biliﬂim sistemleri ve alt yap›n›n yukar›da bahsedilen yayg›nlaﬂmalara paralel olarak güçlendirilmesi, sistem odas›n›n iﬂ süreklili¤ini
sa¤layacak ﬂekilde yap›land›r›lmas›, Ankara'da oluﬂabilecek do¤al felaket durumunda s›n›rl› say›da kullan›c›n›n s›n›rl› say›da
uygulamay› çal›ﬂt›rmas›na imkan verecek ve G‹B'in otomasyon projeleri çerçevesinde oluﬂan bilgilerin bir yede¤inin tutulaca¤› bir
“Felaket Durum Merkezi”nin Konya ‹li'nde kurulmas›na yönelik mal ve hizmetlerin temini ihalesi 24.05.2007 tarihinde yap›lm›ﬂ ve
16.07.2007 tarihinde yap›lacak bu iﬂler için 99 milyon Dolar üzerinden sözleﬂme imzalanm›ﬂt›r (G‹B, 2009: 22; Çetin, 2010: 83).
Siemens firmas› taraf›ndan gerçekleﬂtirilen VEDOP-3 Projesi 2 y›lda tamamlanm›ﬂt›r. Projeyle birlikte “e-imza” uygulamas›n›n da
devreye girmesiyle birlikte, tüm iﬂlemlerin internet üzerinden web tabanl› ve on-line sistem üzerinden çal›ﬂmas› yönünde önemli
bir ad›m at›lm›ﬂt›r. VEDOP-3 çerçevesinde “Türkiye Vergi Dairesi” uygulamas›n›n tamamlanmas›yla mükelleflerin kay›tl› oldu¤u vergi
daireleri d›ﬂ›ndaki vergi dairelerinden de hizmet alabilmeleri sa¤lanm›ﬂt›r (U¤ur ve Çütçü, 2009: 13).
Kuﬂkusuz Türkiye'de büyük ölçüde VEDOP Projeleri ile uygulamaya konulan e-maliye uygulamalar› uzun bir süreci kapsam›ﬂt›r.
Uygulamaya konulan projelerin yan›s›ra, pilot uygulamas› devam eden veya uygulamaya geçmeyi bekleyen projeler bulunmaktad›r.
Dolay›s›yla e-maliye uygulamalar›n› bu kapsamda bilgi iletiﬂim teknolojilerindeki geliﬂime ba¤l› dinamik bir süreç olarak düﬂünmek
daha do¤ru olur. Aﬂa¤›da konunun genel çerçevesinin çizilmesi aç›s›ndan Türkiye'de e-maliye uygulamalar›n›n geliﬂim süreci
konusunda bilgi verilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Tablo 1: Türkiye'de E-Maliye Uygulamalar›n›n Geliﬂim Süreci (2000 Y›l› Öncesi)
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Tablo 2: Türkiye'de E-Maliye Uygulamalar›n›n Geliﬂim Süreci (2000-2005 Y›llar› Aras›)

Tablo 3: Türkiye'de E-Maliye Uygulamalar›n›n Geliﬂim Süreci (2006-2009 Y›llar› Aras›)
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Tablo 4: Türkiye'de E-Maliye Uygulamalar›n›n Geliﬂim Süreci (2010 Y›l› ve Sonras›)

Kaynak: Tablo 1- Tablo 4 verileri ilgili mevzuat hükümlerinden yararlan›larak taraf›m›zca haz›rlanm›ﬂt›r.

2

VUK Mükerrer Madde 242/2: “Elektronik Ortamdaki Kay›tlar ve Elektronik Cihazla Belge Düzenleme”
“Elektronik Defter, ﬂekil hükümlerinden ba¤›ms›z olarak bu Kanuna göre tutulmas› zorunlu olan defterlerde yer almas› gereken bilgileri kapsayan elektronik kay›tlar bütünüdür. Elektronik Belge, ﬂekil
hükümlerinden ba¤›ms›z olarak bu Kanuna göre düzenlenmesi zorunlu olan belgelerde yer alan bilgileri içeren elektronik kay›tlar bütünüdür. Elektronik Kay›t, elektronik ortamda tutulan ve elektronik
defter ve belgeleri oluﬂturan, elektronik yöntemlerle eriﬂimi ve iﬂlenmesi mümkün olan en küçük bilgi ögesini ifade eder.
3
eDTr 2003-2004 KDEP'n›n e-devlet uygulamalar› aç›s›ndan çok önemli bir yönü bulunmaktad›r. O da, Eylem Plan›n›n ilk maddesinde yer verilen, bütün kamu kurum ve kuruluﬂlar›n›n, üniversitelerin ve
sivil toplum kuruluﬂlar›n›n birlikte çal›ﬂmas›, bütün bu kesimlerin ortak bir çal›ﬂmayla 2004 y›l› içinde bir Bilgi Toplumu Stratejisi oluﬂturmalar›n›n planlanm›ﬂ olmas›d›r. KDEP'de, e-maliye alan›na da
de¤inilmiﬂ ve vergilerin, tahakkuk ve ödemelerinin elektronik ortamda yap›lmas› hedeflenmiﬂtir. Bu sayede mükelleflere ve vergi idaresine kolayl›k sa¤lamak amac›yla, mükelleflerin vergi beyanlar›n›,
tahakkuklar›n› ve ödemelerini internet üzerinden yapabilmeli öngörülmüﬂtür. Nitekim, KDEP'nin ard›ndan yay›mlanan 340 seri nolu VUK GT ile, vergi beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi
imkan› getirilmiﬂtir (Erdem, 2004: 100).
4

818 Say›l› Borçlar Kanunu Madde 14: “‹mza”; “…………güvenli elektronik imza elle at›lan imza ile ayn› ispat gücünü haizdir.”

5

HUMK Madde 295/A:“Usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluﬂturulan elektronik veriler senet hükmündedir. Bu veriler aksi ispat edilinceye kadar kesin delil say›l›rlar”

6

VUK Madde 28: “Vergi Beyannamesinin Postayla veya Elektronik Ortamda Gönderilmesi”
“Beyannamenin elektronik ortamda gönderilmesi halinde tahakkuk fiﬂi elektronik ortamda düzenlenir ve mükellef veya elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verilmiﬂ gerçek veya tüzel kiﬂiye
elektronik ortamda iletilir. Bu ileti, tahakkuk fiﬂinin mükellefe tebli¤i yerine geçer. Bu maddenin uygulanmas›na iliﬂkin usul ve esaslar Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan tespit olunur”

7

VUK Mük. Madde 257: “Yetki”: Maliye Bakanl›¤›; Bu Kanunun 149. maddesine göre devaml› bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin, ﬂifre, elektronik
imza veya di¤er güvenlik araçlar› konulmak suretiyle internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletiﬂim araç ve ortam›nda verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiﬂ gerçek veya
tüzel kiﬂiler arac› k›l›narak gönderilmesi hususlar›nda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktar›m›nda uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya iliﬂkin usul
ve esaslar› tespit etmeye, bu zorunlulu¤u beyanname, bildirim veya bilgi çeﬂitleri, mükellef gruplar› ve faaliyet konular› itibar›yla ayr› ayr› uygulatmaya, kanuni süresinden sonra kendili¤inden veya
piﬂmanl›k talepli olarak verilen beyannameler üzerine düzenlenen tahakkuk fiﬂi ve/veya ihbarnameleri mükellefe, vergi sorumlusuna veya bunlar›n elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verdi¤i
gerçek veya tüzel kiﬂiye elektronik ortamda tebli¤ etmeye ve buna iliﬂkin usul ve esaslar› belirlemeye yetkilidir.

8
340 Nolu VUK GT ile; Eylül 2004 dönemine ait olup 01.10.2004 tarihinden itibaren verilmesi gereken aﬂa¤›daki beyannamelerin ihtiyari olarak elektronik ortamda gönderilmesine imkan tan›nm›ﬂt›r (Erdem,
2006: 90): (i) KDV Beyannameleri (1 ve 2 nolu), (ii) ÖTV Beyannamesi (2a beyannamesi hariç), (iii) Muhtasar Beyanname, (iv) Damga Vergisi Beyannamesi, (v) BSMV Beyannamesi, (vi) Ö‹V Beyannamesi, (vii)
ﬁOV Beyannamesi. 340 nolu VUK GT'de ifade edildi¤i üzere y›ll›k gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin 01.01.2005 tarihinden itibaren elektronik ortamda gönderilmesi uygulamas›n›n baﬂlat›lmas›
öngörülmüﬂtür (Keskin, 2008:117).
340 Nolu Tebli¤ ile; (i) Sadece tam otomasyona geçmiﬂ vergi dairelerine internet ortam›nda beyanname verilebilece¤i, (ii) Uygulaman›n baﬂlang›ç aﬂamas›nda sadece cari döneme ait beyannamelerin elektronik
ortamda gönderilebilece¤i, (iii) Kanuni verilme süresi geçmiﬂ bulunan beyannameler ile düzeltme ve piﬂmanl›k talebi içeren beyannamelerin ba¤l› bulunulan vergi dairelerine ka¤›t ortam›nda verilmeye devam
edilece¤i, hüküm alt›na al›nm›ﬂt›r. Görüldü¤ü üzere beyanname uygulamas›n›n ilk zamanlar›nda, yukar›da say›lan beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmeleri ihtiyari olmuﬂ ve kanuni verilme süreleri
geçtikten sonra elektronik ortamda gönderime izin verilmemiﬂtir. Bu ihtiyarilik nedeniyle uygulaman›n baﬂlang›c›nda herhangi bir cezai müeyyide ortaya ç›kmam›ﬂt›r (Bakmaz, 2007: 2).
9
Bu raporda yer alan “Birlikte Çal›ﬂabilirlik Esaslar›n›n Belirlenmesi ve Rehber Yay›mlanmas›” baﬂl›kl› 34 Nolu Eylemin yan› s›ra, “eDTr 2005 EP” de “Birlikte Çal›ﬂabilirlik ‹çin Veri Paylaﬂ›m›” ad›yla yer
alan 35 Nolu Eylem, 2005/20 say›l› Baﬂbakanl›k Genelgesi ile hayata geçirilen “Birlikte Çal›ﬂabilirlik Esaslar› Rehberi” ve “Kamu Bilgi Sistemlerinde Birlikte Çal›ﬂabilirlik Esaslar›” baﬂl›kl› 2009/4 Nolu
Baﬂbakanl›k Genelgesi do¤rultusunda 28.02.2009 tarihinde DPT Bilgi Toplumu Dairesi Baﬂkanl›¤› taraf›ndan yay›mlanan “e-Dönüﬂüm Türkiye Projesi Birlikte Çal›ﬂabilirlik Esaslar› Rehberi” Türkiye'de
birlikte çal›ﬂ›labilirlik esaslar›n›n belirlenmesi çal›ﬂmalar›nda önem arzeden belgeler olmuﬂtur.
10
346 Nolu GT ile elektronik ortamda gönderilmesi konusunda zorunluluk getirilen beyannameler ﬂunlard›r (Erdem, 2006: 91): (i) Y›ll›k Gelir Vergisi Beyannamesi, (ii) Kurumlar Vergisi Beyannamesi, (iii)
Geçici Vergi Beyannamesi, (iv) ÖTV Beyannamesi (2/a beyannamesi hariç), (v) Ö‹V Beyannamesi, (vi) ﬁOV Beyannamesi.
346 nolu Tebli¤ ile öngörülen uygulama kapsam›nda, ÖTV (2/a beyannamesi hariç), Ö‹V ve ﬁOV beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi yönünden, herhangi bir had aranmam›ﬂt›r. Dolay›s›yla,
her üç beyannamenin de zorunlu olarak elektronik ortamda gönderilece¤i ifade edilmiﬂtir. Di¤er yandan, yukar›da yer alan beyannamelerden y›ll›k gelir vergisi, kurumlar vergisi ile geçici vergi beyannameleri
yönünden zorunluluk uygulamas› gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin belirli ekonomik kriterleri sa¤lamas› koﬂuluna (aktif toplam› veya ciro tutar›n›n aﬂ›lmas›) ba¤lanm›ﬂt›r. Bu kapsamda, 31.12.2004
tarihi itibariyle aktif toplam› 200.000 TL veya 2004 hesap dönemine ait cirolar› toplam› 400.000 TL'yi aﬂan ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolay› gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi ve
Kurumlar Vergisi mükellefleri yönünden, 2004 y›l› vergilendirme dönemine iliﬂkin Y›ll›k Gelir Vergisi Beyannamesi ya da Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile 2005 y›l› vergilendirme dönemlerine iliﬂkin
Geçici Vergi Beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi zorunlulu¤u getirilmiﬂtir (Erdem, 2006: 90).
11

VUK Mük. Madde 257/3. Madde: Kanuni süresi geçtikten sonra kendili¤inden veya piﬂmanl›k talepli olarak verilen beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi üzerine elektronik ortamda düzenlenen
tahakkuk fiﬂi ve/veya ihbarnameler mükellef, vergi sorumlusu veya bunlar›n elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verdi¤i gerçek veya tüzel kiﬂiye elektronik ortamda iletilir. Bu ileti tahakkuk
fiﬂi ve/veya ihbarnamenin muhatab›na tebli¤i yerine geçer.

12

VUK Mük. Madde 355: “Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmamas› halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezas›, beyannamenin kanuni süresinin sonundan baﬂlayarak elektronik
ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oran›nda, bu sürenin dolmas›n› takip eden 30 gün içinde verilmesi halinde ise 1/5 oran›nda uygulan›r. Elektronik ortamda verilme zorunlulu¤u getirilen bildirim
veya formlara iliﬂkin olarak süresinden sonra düzeltme amac›yla verilen bildirim ve formlar›n, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezas› kesilmez, takip
eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezas› 1/5 oran›nda uygulan›r. Elektronik ortamda beyanname ile bildirim ve form verme mecburiyetine uymayanlara bu maddeye
göre ceza kesilmesi halinde, 352. maddenin birinci derece usulsüzlüklerle ilgili (1) numaral› bendi ile ikinci derece usulsüzlüklerle ilgili (7) numaral› bendi uyar›nca ayr›ca ceza kesilmez.”

13

351 Nolu VUK GT'nin yay›m tarihinden sonra, zorunluluk kapsam›na giren mükelleflerce ister kanuni süresi içerisinde isterse kanuni süresinden sonra kendili¤inden ya da piﬂmanl›k talepli olarak verilecek
beyannamelerin elektronik ortamda kabul edilebilece¤i hüküm alt›na al›nm›ﬂt›r (Erdem, 2006: 88).
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14
357 Nolu VUK GT ile 2005 y›l› vergilendirme dönemine iliﬂkin Y›ll›k Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile 2006 y›l› vergilendirme dönemlerine iliﬂkin Geçici Vergi Beyannamelerinin elektronik
ortamda gönderilmesi konusunda dikkate al›nacak hadler yeniden belirlenmiﬂtir. Buna göre; (i). 31.12.2005 tarihi itibariyle aktif toplam› 100.000 TL'yi veya, (ii). 2005 hesap dönemine ait cirolar› toplam›
200.000 TL'yi aﬂan mükelleflerin 2005 y›l› vergilendirme dönemine iliﬂkin Y›ll›k Gelir ya da Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile 2006 y›l› vergilendirme dönemlerine iliﬂkin Geçici Vergi Beyannamelerini
elektronik ortamda göndermesi zorunlulu¤u getirilmiﬂtir (Erdem, 2006: 93).
15

AATUHK Madde 79: “Tahsil dairelerince düzenlenen haciz bildirileri; amme borçlusunun hak ve alacaklar›n›n bulunabilece¤i bankalar›n ﬂubelerine do¤rudan veya mahallindeki tahsil dairesi arac›l›¤›
ile tebli¤ edilece¤i gibi Maliye Bakanl›¤›nca belirlenecek tutar›n üzerindeki alacaklar için do¤rudan bankalar›n genel müdürlüklerine de tebli¤ edilebilir”.

16

361 Nolu GT'ye göre elektronik ortamda defter ve kay›t tutmak ve belge düzenlemek, mükelleflerin ihtiyar›na b›rak›lm›ﬂt›r. Uygulamadan yararlanmak isteyen mükelleflerin baz› ﬂartlar› yerine getirmeleri
(bilanço esas›na göre defter tutulmas›; elektronik ortamda tutulacak defter ve belge sistemi donan›m, yaz›l›m, personel ve di¤er aç›lardan uygun bulunmas›), müracaatta bulunmalar› ve bu mükelleflere
G‹B taraf›ndan izin verilmesi gerekmektedir (Y›ld›r›m, 2006: 6).

17
367 Nolu VUK GT ile yap›lan düzenlemeyle; (i) Ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolay› gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükelleflerinden; 31.12.2006 tarihi itibariyle aktif toplam› 50.000
TL'yi veya 2006 takvim y›l›na ait cirolar› toplam› 100.000 TL'yi aﬂan mükelleflerin Y›ll›k Gelir Vergisi Beyannamesini ve Geçici Vergi Beyannamelerini, (ii) Kurumlar Vergisi mükelleflerinin hiçbir hadle
s›n›rl› olmaks›z›n Kurumlar Vergisi Beyannamesini ve Geçici Vergi Beyannamelerini, (iii) ‹stanbul'da kurulu bulunan Büyük Mükellefler VDB mükelleflerinin, Baﬂkanl›¤a vermeleri gereken ve elektronik
ortamda verilebilen tüm vergi beyannamelerini, elektronik ortamda göndermeleri zorunlu hale getirilmiﬂtir (Bakmaz, 2007: 2).
18

368 Nolu VUK GT ile elektronik ortamda gönderilen beyannamelere iliﬂkin olarak kanuni süresi içerisinde veya kanuni süresi geçtikten sonra verilmiﬂ olan ilk beyannamelerde yer alan hata ve/veya
eksiklikleri düzeltmek amac›yla verilen düzeltme beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilme zorunlulu¤u getirilmiﬂtir (Koçak, 2008).
Sözkonusu düzenlemeyle; 1- Elektronik ortamda gönderilme mecburiyeti bulunan beyannamelere ait düzeltme beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi, 2- Elektronik ortamda gönderilme
mecburiyeti bulunmamas›na ra¤men ihtiyari olarak internet ortam›nda gönderilmiﬂ olan beyannamelere iliﬂkin düzeltme beyannamelerinin de elektronik ortamda gönderilmesi, zorunlu hale gelmiﬂtir.
Elektronik ortamda verilmesi zorunlu olan düzeltme beyannamesinin elden ya da posta vas›tas›yla ka¤›t ortam›nda verilmesi halinde, Vergi Usul Kanununun mükerrer 355. maddesine göre özel usulsüzlük
cezas› uygulanacakt›r (Bakmaz, 2007: 3).

19

381 Nolu VUK GT ile bilanço esas›na göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet al›mlar› ile mal ve hizmet sat›ﬂlar›n›n 2008 y›l› ve müteakip y›llarda bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim
hadleri yeniden düzenlenmiﬂtir. Yeni düzenlemedeki en önemli de¤iﬂiklik 2008 y›l›ndan itibaren (Ba) ve (Bs) formlar›n›n ayl›k dönemler itibariyle verilme zorunlulu¤unun baﬂlamas›d›r (Çelik, 2009: 1).

20
VUK Mük. 242/2-5. Madde: Maliye Bakanl›¤›; elektronik defter, belge ve kay›tlar›n oluﬂturulmas›, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafaza ve ibraz› ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulmas› ve
düzenlenmesi uygulamas›na iliﬂkin usul ve esaslar› belirlemeye, elektronik ortamda tutulmas›na ve düzenlenmesine izin verilen defter ve belgelerde yer almas› gereken bilgileri internet de dahil olmak
üzere her türlü elektronik bilgi iletiﬂim araç ve ortam›nda Maliye Bakanl›¤›na veya Maliye Bakanl›¤›n›n gözetim ve denetimine tabi olup, kuruluﬂu, faaliyetleri, çal›ﬂma ve denetim esaslar› Bakanlar
Kurulunca ç›kar›lacak bir yönetmelikle belirlenecek olan özel hukuk tüzel kiﬂili¤ini haiz bir ﬂirkete aktarma zorunlulu¤u getirmeye, bilgi aktar›m›nda uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya iliﬂkin
usul ve esaslar› tespit etmeye, bu Kanun kapsam›na giren iﬂlemlerde elektronik imza kullan›m usul ve esaslar›n› düzenlemeye ve denetlemeye yetkilidir.”
21

397 S›ra Nolu GT ile; düzenlenmesi, müﬂteriye verilmesi, müﬂteri taraf›ndan da istenmesi ve al›nmas› zorunlu olan faturan›n, elektronik belge olarak düzenlenmesi, müﬂteriye elektronik ortamda iletilmesi
ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine iliﬂkin düzenlemeler yap›lm›ﬂt›r (Karadeniz, 2012: 5). Tebli¤de e-faturan›n ka¤›t fatura ile ayn› hukuki niteliklere sahip oldu¤u belirtilmiﬂtir. Baﬂlang›ç
olarak, anonim ve limited ﬂirket statüsünü haiz mükelleflerin uygulama kapsam›nda e-fatura gönderme ve/veya almas›na izin verilmesi uygun görülmüﬂtür (Özdemirci, 2011: 27-28).
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VUK Madde 107/A: “Elektronik Ortamda Tebli¤”: “Bu Kanun hükümlerine göre tebli¤ yap›lacak kimselere, 93. maddede say›lan usullerle ba¤l› kal›nmaks›z›n, tebli¤e elveriﬂli elektronik bir adres vas›tas›yla
elektronik ortamda tebli¤ yap›labilir. Maliye Bakanl›¤›, elektronik ortamda yap›lacak tebli¤le ilgili her türlü teknik altyap›y› kurmaya veya kurulmuﬂ olanlar› kullanmaya, tebli¤e elveriﬂli elektronik adres
kullanma zorunlulu¤u getirmeye ve kendisine elektronik ortamda tebli¤ yap›lacaklar› ve elektronik tebli¤e iliﬂkin di¤er usul ve esaslar› belirlemeye yetkilidir.”
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7201 S. Tebligat Kanunu Madde 7/a: “Tebligata elveriﬂli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yap›lmas›n› isteyen kiﬂiye, elektronik yolla tebligat yap›labilir. Anonim, limited ve sermayesi
paylara bölünmüﬂ komandit ﬂirketlere elektronik yolla tebligat yap›lmas› zorunludur. Birinci ve ikinci f›kra hükümlerine göre elektronik yolla tebligat›n zorunlu bir sebeple yap›lamamas› halinde bu Kanunda
belirtilen di¤er usullerle tebligat yap›l›r. Elektronik yolla tebligat, muhatab›n elektronik adresine ulaﬂt›¤› tarihi izleyen beﬂinci günün sonunda yap›lm›ﬂ say›l›r”.

2.4. VEDOP Projesi Kapsam›nda E-Maliye Uygulamalar›
VEDOP Projesi farkl› farkl› bileﬂenlerden oluﬂan uygulamalar› içermektedir. Bu uygulamalar› ﬂu baﬂl›klar alt›nda toplayabiliriz (Gerçek,
2010: 79); 1-) ‹nternet Vergi Dairesi (‹VD), 2-) Elektronik Beyanname (E-Beyanname), 3-) Vergi Dairesi Otomasyonu (VDO ve e-VDO),
4-) Veri Ambar› (VER‹A), 5-) Elektronik Banka Tahsilat› ‹ﬂleme Sistemi (EBT‹S), 6-) Denetim Bilgi Sistemi (VEDOS), 7-) Elektronik Haciz
(e-Haciz), 8-) Elektronik Fatura (e-Fatura), 9-) Elektronik Defter (e-Defter), 10-) Elektronik Tebli¤ (e-Tebli¤), 11-) Elektronik Vergi
Levhas› (e-Vergi Levhas›), 12-) Özelge Otomasyon Sistemi (ÖOS), 13-) Elektronik Ortamda Mükellef Bilgileri Bildirimi Uygulamas›,
14-) Önceden Haz›rlanm›ﬂ Kira Beyanname Sistemi, 15-) Risk analizine yönelik çeﬂitli projeler.
2.4.1. ‹nternet Vergi Dairesi (‹VD)
1999 y›l›ndan bu yana faaliyetini sürdüren ‹nternet Vergi Dairesi (‹VD), Türkiye'deki tüm vergi dairelerinin tek vergi dairesi gibi
çal›ﬂt›¤› web tabanl› bir uygulamad›r. ‹VD uygulamalar› ile mükelleflerin vergi dairesine gitmeksizin iﬂlemlerini elektronik ortamda
çok daha h›zl› ve do¤ru bir ﬂekilde gerçekleﬂtirebilmeleri, böylece mükellefler ve vergi dairelerinin kaynak ve maliyet tasarrufu
sa¤layabilmeleri amaçlanm›ﬂt›r (G‹B 2011 FR: 2012: 23). 1999 y›l›nda GGM'nin web sayfas› içerisinde ayr› bir link aç›larak baﬂlat›lan
‹VD kapsam›nda 1999 y›l›nda motorlu taﬂ›tlar vergisi, 2000 y›l›nda kurumlar vergisi, 2001 y›l›nda da gelir vergisi mükellefleri için
hizmet verilmeye baﬂlanm›ﬂt›r (Yaranl›, 2002). ‹lk olarak 01.09.1999 tarihinde motorlu taﬂ›tlar vergisi mükelleflerinden baﬂlayarak
mükelleflerin, vergi dairesinde mevcut kimlik ve vergi bilgilerine eriﬂebilmelerine imkan sa¤lanm›ﬂt›r. 01.01.2000 tarihinden itibaren
de mükelleflerin vergi dairelerine yapt›klar› beyanlarla ilgili tahakkuk, ödeme, borç, gecikme zamm› gibi bilgiler ile yurt d›ﬂ› ç›k›ﬂ
yasa¤› olup olmad›¤› gibi bilgileri ö¤renebilmelerine imkan tan›nm›ﬂt›r (Öz, 2004: 14-15).
VEDOP-1 Projesi kapsam›nda oluﬂturulan ‹VD üzerinden, 01.09.2000'den baﬂlamak üzere kurumlar vergisi mükellefleri, 01.09.2001'den
itibaren de gelir vergisi mükellefleri için hizmet verilmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Proje sayesinde vergi dairesi iﬂlemleri merkezden izlenebilir
hale gelmiﬂtir (G‹B 2009 Y›l› FR, 2010: 63).

32

27. TÜRK‹YE MAL‹YE SEMPOZYUMU
TÜRK‹YE'DE VERG‹ S‹STEM‹N‹N YEN‹DEN YAPILANDIRILMASINDA MUHTEMEL FAYDA VE MAL‹YETLER‹YLE VEDOP PROJES‹ VE E-MAL‹YE UYGULAMALARI

2.4.2. Elektronik Beyanname (E-Beyanname)
E-Beyanname uygulamas›, 5228 say›l› kanunun 8. maddesi ile VUK'n›n 257. maddesinin 4. bendinde yap›lan de¤iﬂiklik sonucunda
ve 01.10.2004 tarihinden itibaren “Internet Vergi Dairesi” (‹VD) web adresi kullan›larak uygulanmak üzere yürürlü¤e konulmuﬂtur
(Keskin, 2008: 116). E-beyanname, vergi ödeyenlere, beyannamelerini vergi idaresine elektronik olarak iletmelerini sa¤lamaktad›r.
E-beyanname arac›l›¤›yla, vergi ile ilgili her türlü bilgi, vergi beyannamesini haz›rlayanlar veya vergiyi ödeyenler taraf›ndan, vergi
idaresine ka¤›t kullan›lmaks›z›n, bilgisayar ortam›nda aktar›lmaktad›r (Özgen, 2008: 1365).
E-beyanname uygulamas›n›n amac›, “mükelleflerin vergilendirmeye iliﬂkin ödevlerini yerine getirmede, geliﬂen B‹T'den yararlanmak,
vergi beyannameleri ile bildirim ve eklerinin kolay, h›zl›, ekonomik ve güvenilir bir ﬂekilde idareye intikalini sa¤lamak, vergi
beyannamelerinin doldurulmas›ndaki hatalar› en aza indirerek mükellef ma¤duriyetini önlemek, vergi dairesinin beyanname kabul,
tarh, tahakkuk ve tahsilat iﬂlemlerini azaltarak iﬂ ve iﬂlemlerini kolaylaﬂt›rmak ve di¤er alanlarda mükellefe daha iyi hizmet vermesini
sa¤lamak” olarak belirlenmiﬂtir. (G‹B, 2008: 43; G‹B, 2011 FR: 2012: 62).
03.03.2005 tarihli VUK 346 No'lu GT ile de daha önce iste¤e ba¤l› olarak gönderilebilen beyannamelerden belirli hadlerle s›n›rl›
olanlar›n›n internet üzerinden elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu hale getirilmiﬂtir24.
Temmuz 2005 tarihinde kanuni süresi geçtikten sonra kendili¤inden veya piﬂmanl›k talepli olarak verilen beyannamelerin elektronik
ortamda verilmesine iliﬂkin düzenleme VUK'n›n mük. 257/3. maddesinde düzenleme yap›lm›ﬂt›r. Bu düzenleme ile normal beyan
döneminde verilen herhangi bir beyanname ile piﬂmanl›k yoluyla verilen beyanname aras›nda yöntem aç›s›ndan hiçbir fark kalmam›ﬂt›r.
Yine ayn› tarih ve ayn› kanun ile bu sefer VUK'n›n mük. 355. maddesinde yap›lan de¤iﬂiklikle elektronik ortamda beyanname verilmesi
mecburiyetine uyulmamas› halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezas›na iliﬂkin düzenleme yap›lm›ﬂt›r.
01.02.2007 tarihli VUK 367 Nolu GT ile kurumlar vergisi mükellefleri için kurumlar vergisi beyannamesini ve geçici vergi beyannamelerini
hiçbir hadle s›n›rl› olmaks›z›n elektronik ortamda vermeleri zorunlu hale getirilmiﬂtir. Yine ayn› tarih itibariyle ‹stanbul Büyük
Mükellefler Vergi Dairesi Baﬂkanl›¤› Mükelleflerinin, tüm vergi beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunlulu¤u getirilmiﬂtir.
01.03.2007 tarihli 368 Nolu GT ile düzeltme beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. 18.10.2007 tarihli
376 Nolu GT ile de gelir vergisi mükellefleri için hadler kald›r›lm›ﬂ ve sözkonusu mükelleflerin y›ll›k gelir vergisi beyannamesini ve
geçici vergi beyannamelerini hiçbir hadle s›n›rl› olmaks›z›n elektronik ortamda vermeleri zorunlu hale getirilmiﬂtir (Keskin, 2008:117).
E-Beyanname uygulamas› kapsam›nda, 2010 y›l› sonu itibariyle 24 adet beyanname25 ve bildirim internet ortam›nda al›nmakta iken,
6111 say›l› Kanun kapsam›nda uygulamaya konulan 15 beyanname ile birlikte bu say› 2011 y›l› sonu itibariyle 39'a yükselmiﬂtir (G‹B
2011 FR, 2012: 62; ‹nce, 2009: 247-249). 2A numaral› ÖTV Beyannamelerinin de 01.11.2011 tarihi itibariyle elektronik ortamda verilebilmesi
mümkün hale gelmiﬂ bulunmaktad›r. Di¤er taraftan, tasfiye halinde verilen beyannamelerin e-beyanname sisteminden verilebilmesine
iliﬂkin çal›ﬂmalar sürdürülmekte, ayn› vergi dairesi çal›ﬂma alan›nda bulunan ﬂubelere ait muhtasar beyannamelerinin e-beyanname
sisteminden al›nabilmesine iliﬂkin çal›ﬂmalara ise 2012 y›l›nda baﬂlanmas› planlanmaktad›r (G‹B 2011 FR: 2012: 24-25).
Beyannamelere ilave olarak bilanço esas›na tabi mükelleflerin 2010 y›l› ve takip eden dönemler için 403 S›ra No'lu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebli¤inde yer alan “Kesin Mizan“ bildirimleri de elektronik ortamda al›nmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Kesin mizan uygulamas›nda
oldu¤u gibi, mükelleflerin tutmak zorunda olduklar› defterlerin elektronik ortamda oluﬂturulmas›, onaylanmas› ve muhafazas› ile
ilgili hukuki ve teknik altyap›n›n oluﬂturulmas› çal›ﬂmalar› nihai aﬂamaya gelmiﬂtir. Bu kapsamda yevmiye defteri ve defteri kebirin
elektronik ortamda oluﬂturulmas›nda kullan›lacak format ve standartlarla ilgili teknik k›lavuzlar ve uygulama yaz›l›m› haz›rlanm›ﬂt›r.
Di¤er taraftan 1512 say›l› Kanunun 27. Maddesi uyar›nca noterler veya noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar›n, tasdik ettikleri
belgelere ve defterlere iliﬂkin bilgileri elektronik ortamda göndermeleri sa¤lanm›ﬂ bulunmaktad›r (G‹B 2011 Y›l› KMDBR, 2011: 2).
2.4.3. Vergi Dairesi Otomasyonu (VDO ve e-VDO)
Vergi dairesi iﬂlemlerinin tümünün bilgisayarlarla yap›larak iﬂ yükünün azalt›lmas›, vergi dairesi çal›ﬂmalar›nda etkinlik ve verimlili¤in
art›r›lmas› ve bilgisayar ortam›nda toplanan bilgilerden sa¤l›kl› bir karar, destek ve yönetim bilgi sisteminin oluﬂturulmas› hedeflenerek,
1997 y›l›nda Client-server mimaride çal›ﬂan (VDO) bir yap›da vergi dairesi uygulama yaz›l›mlar› haz›rlanm›ﬂt›r (G‹B 2012 Y›l› PP, 2012: 45).
24

Zorunlu hale getirilen beyannameler ﬂunlard›r; (i) Y›ll›k Gelir Vergisi Beyannamesi, (ii) Kurumlar Vergisi Beyannamesi, (iii) Geçici Vergi Beyannamesi, (iv) ÖTV Beyannamesi (2/a beyannamesi hariç),
(v) Ö‹V Beyannamesi, (vi) ﬁOV Beyannamesi

25
(1) KDV Beyannameleri (1 ve 2 nolu), (2) ÖTV Beyannamesi, (3)Muhtasar Beyanname, (4) Muhtasar Beyanname, (5) Damga Vergisi Beyannamesi, (6) BSMV Beyannamesi, (7) Ö‹V Beyannamesi, (8) ﬁOV
Beyannamesi, (9) Y›ll›k Gelir Vergisi Beyannamesi (Beyana tabi geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olanlar için), (10) Y›ll›k Gelir Vergisi Beyannamesi (Beyana tabi geliri
sadece gayrimenkul sermaye irad›ndan ibaret olanlar için), (11) Y›ll›k Gelir Vergisi Beyannamesi (Ticari, zirai ve mesleki kazanc› olan mükellefler için zorunlu), (12) Kurumlar Vergisi Beyannamesi, (13)
Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar Vergisi mükellefleri için 2007 y›l›n›n ilk döneminden itibaren zorunlu), (14) Geçici Vergi Beyannamesi (Gelir Vergisi mükellefleri için zorunlu), (15) Noter Harc›, (16)
Form B (Form Ba, Form Bs), (17) G.V.K Geçici 70. madde kapsam›nda Muhtasar Beyanname, (18) G.V.K Geçici 67. maddesine göre yap›lan tevkifatlar için Muhtasar Beyanname, (19) KKDF Kesintisi
Bildirimi, (20) Araçlar› Muayene Yetkisi Verilen Gerçek ve Tüzel Kiﬂilerce Ödenmesi Gereken Hazine Pay›na iliﬂkin Bildirim, (21) 5811 say›l› Kanun kapsam›nda Yurt D›ﬂ›nda Sahip Olunan Varl›klara iliﬂkin
Vergi Beyannamesi (Gerçek ve tüzel kiﬂiler için), (22) 5811 say›l› Kanun kapsam›nda Yurt D›ﬂ›nda Sahip Olunan Varl›klara iliﬂkin Vergi Beyannamesi (Sorumlu Bankalar ve Arac› Kurumlar için), (23) 5811
say›l› Kanun kapsam›nda Türkiye'de Sahip Olunan Varl›klara iliﬂkin Vergi Beyannamesi.
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VDO, masa sisteminde çal›ﬂan bir vergi dairesinin evrak iﬂlemlerinden, muhasebe iﬂlemlerine kadar tüm fonksiyonlar›n›n bilgisayar
yard›m› ile gerçekleﬂtirilmesini kapsamaktad›r. Vergi dairelerinde evrak giriﬂinden baﬂlayarak sicil, tahakkuk, tahsilat, düzeltme,
tarhiyat, takip, iade, araç tescil, muhasebe, özlük iﬂlemleri gibi vergi dairesinin bütün iﬂlemleri birbiri ile entegre ﬂekilde bilgisayar
ortam›nda yap›lmakta ve uygulamada kullan›lan defter, belge ve çeﬂitli raporlar VDO yaz›l›mlar› ile haz›rlanabilmektedir (Gerçek,
2010: 79).
2004 y›l›nda vergi dairesi otomasyon uygulamalar›nda merkezi bir yap›ya geçilmesi karar› do¤rultusunda mevcut otomasyon
uygulamalar› merkezi bir yap›da (e-VDO) tekrar haz›rlanarak, 2005-2009 y›llar› aras›nda otomasyon kapsam›nda olmayan vergi
daireleri ile mal müdürlükleri gelir birimlerinin e- VDO ile otomasyona geçirilmesi, VDO uygulamalar› ile çal›ﬂan vergi dairelerinin
ise otomasyon sistem de¤iﬂikli¤i gerçekleﬂtirilmiﬂtir (G‹B 2011 FR, 2012: 74). Sonuç olarak, 81 ilde müdürlük ﬂeklinde örgütlenen
448 Vergi Dairesi Müdürlü¤ü ve Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Baﬂkanl›¤› ile 29 il Vergi Dairesi Baﬂkanl›¤›, 585 malmüdürlü¤ü
e-VDO kapsam›na al›nm›ﬂ olup otomasyona geçmeyen vergi dairesi müdürlü¤ü kalmam›ﬂt›r (‹nce, 2009: 250).
E-VDO'nun sürece ek katk›lar› ﬂu ﬂekildedir (Gerçek, 2010: 79); (i) Mükellef borçlar›n›n di¤er vergi dairelerince de görülebilmesi ve
mükelleflerce internet ortam›nda izlenebilmesi, (ii) Bankalarca yap›lan tahsilatlar›n kapsam›n›n geniﬂletilmesi, (iii) ‹liﬂik kesme
iﬂlemleri ile araç muayene iﬂlemlerinde kolayl›k sa¤lanmas› için tahakkuklar›n ödenmemiﬂ k›s›mlar›n›n bilgisayar ortam›na aktar›lmas›.
2.4.4. Veri Ambar› (VER‹A)
G‹B taraf›ndan iç ve d›ﬂ kaynaklardan al›nan veriler di¤er kamu kuruluﬂlar› ve özel sektör kuruluﬂlar›ndan sa¤lanan verilerin iﬂlenmesi
suretiyle kay›t d›ﬂ› ekonomi ve vergi kaçakç›l›¤› ile mücadele edilmesine yönelik bir sistem kurulmas› amac›yla VER‹A Projesi hayata
geçirilmiﬂtir.
2005 y›l›nda baﬂlayan VER‹A uygulamas› ile beyan d›ﬂ› kalm›ﬂ vergisel olaylar›n tespiti, mükellef beyanlar›n›n do¤rulu¤unun kontrolü
ve denetim birimlerine bilgi deste¤i sa¤lamak amac›yla bilgi kaynaklar›n›n araﬂt›r›lmas›, tespit edilen bilgi kaynaklar›ndan veri
toplanmas› ve analizi, vergi incelemelerinde yararlan›lmak üzere, iç ve d›ﬂ kaynaklardan al›nan bilgilerin veri ambar›na aktar›larak
de¤erlendirilmesi, al›nan ç›kt›lar›n incelenmek üzere denetim birimlerine gönderilmesi ve veri ambar›ndaki bilgilerin tüm denetim
birimlerinin kullan›m›na sunulmas› ve böylece kay›td›ﬂ› ekonomi ve vergi kaçakç›l›¤› ile mücadele edilmesi amaçlanm›ﬂt›r (G‹B 2011
FR, 2012: 76; ‹nce, 2009: 253; Gerçek, 2010: 81).
2.4.5. Elektronik Banka Tahsilatlar› ‹ﬂleme Sistemi (EBT‹S) ve Kredi Kart› ‹le Elektronik Ortamda Tahsilat
Daha öncesinde, vergi tahsilat yetkisinin verildi¤i bankalara yap›lan vergi ödemeleri mükellef hesaplar›na iﬂlenmekte ve banka
ﬂubelerinden ka¤›t ortam›nda gelen al›nd›lar›n elle giriﬂi yap›lmakta iken, 2000 y›l›nda VEDOP projesinin bir parças› olarak geliﬂtirilen
EBT‹S sistemi sayesinde, vergi tahsilatlar›n›n, web tabanl› uygulamalar kullan›lmak suretiyle bankalar›n bilgi iﬂlem merkezlerinden
G‹B'e elektronik olarak gönderilmesi ve vergi dairelerinde mükellef hesaplar›na otomatik olarak iﬂlenmesi mümkün hale gelmiﬂtir
(Ay, 2006, 70; Gerçek, 2010: 79).
VEDOP-2 Projesinin baﬂlat›lmas›yla birlikte EBT‹S uygulamas› daha da geliﬂtirilmiﬂtir. 2005 y›l›n›n A¤ustos ay›ndan itibaren de vergi
tahakkuk bilgileri yetkili bankalara aç›larak do¤rudan e-tahsilat uygulamas› baﬂlat›lm›ﬂt›r. E-Tahsilat uygulamas›nda, tahsilat yetkisi
verilmiﬂ bankalar›n yapt›¤› tahsilatlar›n mükellef hesaplar›na iﬂlenmesindeki gecikmeyi ortadan kald›rmak hedeflenmiﬂtir. Tahsilat
yetkisi bulunan 24 banka26 ve PTT ﬂubeleri Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤› sistemine ba¤lan›p otomasyon kapsam›ndaki vergi dairesi ve
malmüdürlüklerinde kay›tl› mükelleflerin cari dönem tahakkuklar›n› sorgulamak suretiyle tahsilat yapmakta olup, bu sayede vergi
tahsilatlar›n›n daha h›zl› ve hatas›z bir ﬂekilde yap›lmas› sa¤lanmaktad›r. E-Tahsilat kapsam›nda banka ve PTT ﬂubelerince yap›lan
sorgulu tahsilatlar›n eﬂ zamanl› olarak ve an›nda mükellef cari hesaplar›na27 iﬂlenmesinin sa¤lanmas› yönündeki çal›ﬂmalar önemli
bir geliﬂme olarak kabul edilmektedir (G‹B 2012 Y›l› PP, 2012: 58-59).

26
T.C. Ziraat Bankas› A.ﬁ., Türkiye Halk Bankas› A.ﬁ., Türkiye ‹ﬂ Bankas› A.ﬁ.,Yap› Kredi Bankas› A.ﬁ., Akbank T.A.ﬁ.,Türkiye Vak›flar Bankas› T.A.O., Türkiye Garanti Bankas› A.ﬁ., ﬁekerbank T.A.ﬁ,
Fortisbank A.ﬁ., Türk Ekonomi Bankas› A.ﬁ., Finansbank A.ﬁ., Denizbank A.ﬁ., Tekstilbank A.ﬁ., Anadolubank A.ﬁ., HSBC Bank A.ﬁ., ING Bank A.ﬁ., Alternatifbank A.ﬁ., Tekfenbank A.ﬁ., Turk›shbank
A.ﬁ., Türkiye Finans Kat›l›m Bankas› A.ﬁ., Asya Kat›l›m Bankas› A.ﬁ., Albaraka Türk Kat›l›m Bankas› A.ﬁ., Kuveyt Türk Kat›l›m Bankas› A.ﬁ., Citibank A.ﬁ., Turkland Bank ve PTT (G‹B 2010 FR, 2011: 12).
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“Cari Hesap ve ‹ade Mahsup ‹ﬂlemleri Projesi”, mükellef borçlar›n›n ve bu borçlara iliﬂkin sürecin bilgisayar ortam›nda izlenebilmesi, mükellef borçlar›n›n di¤er vergi dairelerince de görülebilmesi, vergi
dairesi kay›tlar›nda yer alan tahakkuk ve tahsilata yönelik bilgilerin mükellef baz›nda tek bir hesapta izlenebilmesi, bankaca yap›lan tahsilatlar›n kapsam›n›n geniﬂletilmesi ve böylece mükelleflere daha
h›zl› ve kaliteli hizmet sunulmas› amaçlar›na yönelik olarak geliﬂtirilmiﬂ bir projedir (G‹B 2011 FR, 2012: 75).
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2.4.6. Vergi Denetmenleri Otomasyon Sistemi (VEDOS)
VEDOS ile vergi kay›p ve kaça¤›n›n önlenmesi kapsam›nda etkin denetim planlar›n›n yap›labilmesi, eﬂ zamanl› olarak yürütülebilmesi,
denetim elemanlar› taraf›ndan yap›lacak çal›ﬂmalarda uygulama birli¤i ve verimlilik art›ﬂ› amaçlanm›ﬂt›r. Böylece denetim elemanlar›n›n
zaman planlamas›, performans de¤erlemesi yapabilmeleri de mümkün hale gelmiﬂtir. Pilot uygulaman›n tamamlanmas›n›n ard›ndan
27 Haziran 2005 tarihinde Eskiﬂehir ve Kocaeli Vergi Dairesi Baﬂkanl›klar›ndan baﬂlayarak tüm illerdeki Vergi Denetmenleri Büro
Baﬂkanl›klar›na kadar VEDOS sistemi yayg›nlaﬂt›r›lm›ﬂt›r (Gerçek, 2010: 81).
Bu sistem ile mükellefin yasal kay›tlar›n›n ve “Merkezi Risk Analizi ve Katmanlaﬂt›rma Sistemi” (MERAK) çerçevesinde elde edilen
verilerin elektronik ortamda vergi denetim elemanlar›na aktar›m› sa¤lanarak vergi incelemelerine h›z ve etkinlik kazand›r›lmas›
hedeflenmiﬂtir. Bu ba¤lamda, ilgili birimlerce yap›lan risk analizleri sonucu incelenmesinde veya gönüllü uyum projesi kapsam›nda
gönüllü uyuma teﬂvik edilmesinde yarar görülen mükellefler VEDOS üzerinden Vergi Dairesi Baﬂkanl›klar›na gönderilmiﬂ, yap›lan
incelemelere veya matrah art›r›mlar›na iliﬂkin çal›ﬂmalar›n istatistiki sonuçlar›n›n al›nmas› sa¤lanm›ﬂt›r (G‹B 2009 FR, 2010: 15 ;
‹nce, 2009: 253).
Gelir idaresinde yürütülen önemli projelerden bir di¤eri de SESAM Projesidir. SESAM, çeﬂitli muhasebe programlar› ile elektronik
ortamda tutulan muhasebe kay›tlar›n›n, kendi içinde ve d›ﬂ kaynak verileriyle karﬂ›laﬂt›r›lmal› yöntemlerle analiz edilerek h›zl›, etkin
ve verimli denetim yap›lmas›na imkan sa¤layan bir programd›r. SESAM Denetim Program›n›n, öncelikle pilot seçilen bölgelerden
baﬂlamak üzere, tüm Türkiye genelinde vergi denetim elemanlar›nca kullan›lmas›n› sa¤layarak, incelemelere h›z ve etkinlik
kazand›r›lmas› amaçlanm›ﬂ, bu kapsamda, 2011 y›l›nda pilot bölge seçilen ‹stanbul, Ankara, ‹zmir ve Adana'da vergi müfettiﬂlerine
SESAM Denetim Program› kullan›m e¤itimi verilmiﬂtir (G‹B 2011 FR, 2012: 77).
2.4.7. Elektronik Haciz (E-Haciz)
6183 say›l› AATUHK'nin 79. Maddesi e-haciz uygulamas›n›n hukuki dayana¤›n› oluﬂturmaktad›r. Söz konusu maddede yap›lan
de¤iﬂiklik ile üçüncü kiﬂiler nezdindeki varl›klar›n elektronik ortamda haczine imkan veren yasal düzenleme yap›lm›ﬂt›r (G‹B, 2009
FR: 105). AATUHK'nin 79. maddesine istinaden ç›kar›lan 440 Seri No'lu Tahsilat GT'de alacakl› amme idarelerinin G‹B'in uygun
görüﬂünü de almak suretiyle banka genel müdürlükleri ile yapacaklar› anlaﬂma çerçevesinde, elektronik imza ya da ﬂifre kullanarak
haciz bildirilerinin elektronik ortamda belirlenen tutar ile s›n›rl› kal›nmaks›z›n sadece bankalara tebli¤ edilmesi ve elektronik ortamda
cevaplar›n›n al›nmas› konular› düzenlenmiﬂtir. E-haciz projesi ile birlikte Trafik ﬁube ve Bürolar›na kay›tl› araçlar›n sicillerine haciz
kayd›n›n elektronik ortamda yap›lmas› sa¤lanm›ﬂ, 5904 say›l› Kanunla da, gayrimenkul, gemiler ve taﬂ›tlar›n elektronik ortamda
haczine imkan veren yasal de¤iﬂiklikler yap›lm›ﬂt›r (G‹B, 2009:105). 440 say›l› AATUHK GT hükmü uyar›nca idare, vergi borcu bulunan
mükelleflerin herhangi bir yerde, bankalarda veya üçüncü ﬂah›slarda veya herhangi bir kurumda alaca¤›n›n bulundu¤unu tespit
etmesi halinde “haciz bildirisi” tebli¤ etmek ve buna göre de bu alaca¤› tahsil yoluna gidebilmektedir (Ay vd, 2011: 155).
May›s 2009'da 37 banka ve “Merkezi Kay›t Kuruluﬂu A.ﬁ.” ile protokol imzalanm›ﬂt›r. Böylece “Vergi Dairesi”, “Merkezi Kay›t
Kuruluﬂu A.ﬁ.” ve “Banka” ﬂeklinde üçlü bir iliﬂki kurularak bankalar ile Merkezi Kay›t Kuruluﬂu A.ﬁ. nezdindeki varl›klar›n elektronik
ortamda haczi için uygulamalar baﬂlat›lm›ﬂt›r (G‹B 2009 FR, 2010:105).
VEDOP-3 projesi kapsam›nda Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan 2009 y›l›n›n Haziran ay›ndan itibaren pilot olarak uygulanmaya baﬂlanan ehaciz sistemi, mükelleflerin banka hesaplar›na haciz konulmas› anlam›na gelmektedir (Gerçek, 2010). E-haciz Projesi ile devletin vadesi
geçen vergi alacaklar›n›n elektronik ortamda haciz iﬂlemine tabi tutularak tahsil edilebilmesi imkan› getirilmiﬂtir. Sistem, “Vergi Dairesi”,
“Merkez” ve “Banka” taraf› olmak üzere üçlü bir iliﬂki sözkonusu olmaktad›r (G‹B 2008 FR: 66). Proje ile vergi dairelerince düzenlenen
haciz bildirilerinin banka genel merkezlerine, banka bildirimlerinin vergi dairelerine ve vergi dairesi de¤erlendirmelerinin banka genel
merkezlerine elektronik ortamda aktar›m› e-imza ile sa¤lanmaktad›r. Projeye pilot uygulama ile baﬂlanm›ﬂ olup, bu kapsamda 'Merkezi
Kay›t Kuruluﬂu A.ﬁ.'nin yan› s›ra 38 banka ile anlaﬂma sa¤lanm›ﬂt›r (G‹B, 2010 FR, 2011: 8).
2.4.8. Elektronik Fatura (E-Fatura)
EDTr Projesi 2003-2004 KDEP içerisinde “e-Ticaret” baﬂl›¤› alt›nda 49 Nolu “Elektronik Faturan›n Kullan›m Usul ve Esaslar›n›n
Belirlenmesine Yönelik Haz›rl›k Çal›ﬂmalar›n›n Yap›lmas›” baﬂl›kl› eyleme yer verilmiﬂtir ve eylemin gerçekleﬂtirilmesinden Maliye
Bakanl›¤› sorumlu tutulmuﬂtur. MB'nin bir birimi olarak G‹B, VUK'nun 227. maddesinin 4. f›kras›, mükerrer 242. maddesinin 2 numaral›
bendi ile mükerrer 257. maddesinin 1 ve 3 numaral› bent hükümleri çerçevesinde Elektronik Fatura Kay›t Sistemine (EFKS) iliﬂkin
çal›ﬂmalar›n› tamamlam›ﬂt›r (‹nce, 2009: 244).
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2005 y›l›nda yay›mlanan “EDTr 2005 EP”de ise “Elektronik Faturalar›n Kullan›m Usul ve Esaslar›n›n Belirlenmesine Yönelik Çal›ﬂmalar›n
Yap›lmas›” adl› 49 Nolu Eylem yay›mlanm›ﬂt›r. Eylemde e-fatura konusunda, ilgili taraflar bak›m›ndan kullan›m imkan› sa¤layacak
düzenlemeler, standartlar ve al›nacak di¤er tedbirlerin belirlenmesine yönelik çal›ﬂmalar yap›lmas› amaçlanm›ﬂt›r. Bu eylemin
gerçekleﬂtirilmesinden ise Maliye Bakanl›¤› sorumlu tutulmuﬂtur (DPT, 2005 (b): 53). Sorumlu kuruluﬂ Maliye Bakanl›¤› olmakla
birlikte, Adalet Bakanl›¤›, TSE, ilgili kamu kurum ve kuruluﬂlar›, üniversiteler, TÜRMOB ve ilgili sivil toplum kuruluﬂlar› ile iletiﬂim
halinde olarak rapor, mevzuat ve pilot proje haz›rlanmas› öngörülmüﬂtür (Do¤an, 2011: 3).
Kay›t D›ﬂ› Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Plan› (2008-2010) belgesinde ise e-fatura ile ilgili olarak; “e-fatura projesi ile ülke
çap›nda uygulanacak bankac›l›k sistemiyle entegre bir elektronik fatura modelinin oluﬂturulmas› sa¤lanacakt›r” ﬂeklinde bir aç›klama
yer alm›ﬂt›r (G‹B, 2009: 46; Çetin, 2010: 83-84).
E-fatura uygulamas›, elektronik belge olarak düzenlenen faturalar›n taraflar› aras›nda dolaﬂ›m› ile ilgili oluﬂturma, gönderme ve
alma zaman› gibi önemli kay›tlar›n tarafs›z bir biçimde tutulmas›n› sa¤lamak ve elektronik belge olarak oluﬂturulmuﬂ herhangi bir
belgenin s›hhatinden (format ve standartlara uygunluk, göndericinin kimli¤i ve do¤rulu¤u, elektronik belgenin geçerlili¤i ve içeri¤inin
bütünlü¤ü) emin olmak amac› ile G‹B taraf›ndan oluﬂturulan uygulaman›n genel ad›d›r (Karadeniz, 2012: 5).
Bilgi iﬂlem sistemleri yeterli ve faturalaﬂma ihtiyac› kapsaml› olan mükelleflere, do¤rudan kendilerine ait bilgi iﬂlem sistemlerini
kullanarak fatura gönderme imkan› sa¤lanm›ﬂt›r (G‹B 2009 FR, 2010: 16). Bilgi iﬂlem sistemi yeterli olmayan mükelleflerin uygulamadan
yararlanabilmelerini sa¤lamak amac›yla ise, uygulamaya ait temel fonksiyonlar› bünyesinde bar›nd›ran www.efatura.gov.tr adresi
üzerinden “E-Fatura Web Portal›”aç›lm›ﬂt›r (G‹B 2009 FR, 2010: 16).
14.05.2008 tarihli VUK 33 S›ra Nolu Sirküler ile e-fatura uygulamas›n›n baﬂlang›ç ad›m› olan “Elektronik Fatura Kay›t Sistemi” (EFKS)
2008 y›l› baﬂ›ndan itibaren k›smen uygulamaya sokulmuﬂtur. EFKS, e-fatura projesinin birinci ad›m› olarak tasarlanm›ﬂ ve
tamamlanm›ﬂt›r. ‹kinci ad›m olarak ise faturalaﬂma sürecinin tamamen elektronik ortama taﬂ›nmas› için gerekli olan konsorsiyum
yap›s›n›n kurulmas› amac›na yönelik mevzuat çal›ﬂmas› ve teknik çal›ﬂmalar tamamlanm›ﬂt›r. Elektronik Mali Mühür Elektronik
Sertifikas› oluﬂturularak elektronik belgelerin iletilmesinde kullan›lacak mesajlaﬂma platformunun güvenli¤i ve güvenilirli¤i sa¤lanm›ﬂt›r
(DPT: 2010: 22).
Vergi mevzuat›m›zda e-fatura ile ilgili olarak e-fatura sisteminin baﬂlang›ç aﬂamas› olan EFKS kapsam›nda G‹B ile protokol imzalayarak
sisteme dahil olan mükellefler, düzenlemiﬂ olduklar› faturalar›n birer nüshalar›n› ka¤›t ortam›nda saklamak zorunda olmad›klar› gibi,
al›c›lar›na ka¤›t ortam›nda veya manyetik ortamda fatura da verebilme imkan›na sahiptirler. Elektronik ortamda gönderilen faturalar›n
geçerli olabilmesi için EFKS kapsam›nda elektronik olarak fatura gönderme izni alan mükelleflerin al›c›lar›na iletmek üzere haz›rlad›klar›
dosyalar›n 'pdf' format›nda haz›rlanm›ﬂ olmas› ve 5070 say›l› Elektronik ‹mza Kanunu (E‹K) hükümlerine göre nitelikli e-imza ile
imzalanm›ﬂ olmas› zorunlulu¤u bulunmaktad›r (Ayd›n, 2009:3).
2008 y›l›nda hizmete al›nan EFKS pilot uygulamas›nda 6 firma (5 telekomünikasyon ﬂirketi ve bir do¤algaz da¤›t›m ﬂirketi; Avea
‹letiﬂim Hizmetleri A.ﬁ., Türk Telekomünikasyon A.ﬁ., Turkcell ‹letiﬂim Hizmetleri A.ﬁ., Vodafone Telekomünikasyon A.ﬁ., TTNet
A.ﬁ., BURSAGAZ Bursa ﬁehiriçi Do¤algaz Da¤›t›m Ticaret ve Taahhüt A.ﬁ.) ile protokol imzalanmas› suretiyle bu firmalara faturalar›n›
elektronik ortamda düzenleme, faturalara ait belirli bilgilerin G‹B sistemine aktar›lmas› koﬂulu ile ikinci nüsha faturalar›n elektronik
ortamda saklanmas›, bu firmalardan 5'i için birinci nüsha faturalar›n elektronik imza ile imzalanarak ve elektronik araçlar vas›tas›yla
al›c›s›na gönderilmesi izni verilmiﬂtir (G‹B 2009 FR, 2010: 16; G‹B 2011 FR, 2012: 63).
2.4.9. Elektronik Defter (E-Defter)
Elektronik defter (e-defter) çal›ﬂmalar› ile VUK ve TTK kapsam›nda ka¤›t üzerinde tutulmas› zorunlu olan yevmiye defteri ve defteri
kebirin elektronik ortamda tutulmas›, muhafaza ve ibraz edilebilmesi ile aç›l›ﬂ ve kapan›ﬂlar›na iliﬂkin tasdik iﬂlemlerinin elektronik
ortamda yap›lmas› imkan›n›n sa¤lanmas›, bu defterlerin de¤iﬂmezli¤inin, bütünlü¤ünün ve kayna¤›n›n garanti alt›na al›nmas›
hedeflenmiﬂtir (G‹B 2012 Y›l› PP, 2012: 44).
EDTr Projesi 2003-2004 KDEP içerisinde “e-Ticaret” baﬂl›¤› alt›nda 50 Nolu ve “Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulmas›”
baﬂl›kl› eylemin gerçekleﬂtirilmesinden Maliye Bakanl›¤› sorumlu kuruluﬂ olarak tan›mlanm›ﬂt›r.
2005 y›l›nda yay›mlanan “EDTr 2005 EP”de ise “Elektronik Faturalar›n Kullan›m Usul ve Esaslar›n›n Belirlenmesine Yönelik Çal›ﬂmalar›n
Yap›lmas›” baﬂl›kl› 49 Nolu Eylem ile “Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulmas›” baﬂl›kl› 50 Nolu Eyleme yer verilmiﬂ. Bu
eylemlerin gerçekleﬂtirilmesinden Maliye Bakanl›¤› sorumlu tutulmuﬂtur (Do¤an, 2011: 3). Sözkonusu eyleme göre ticari defterlerin
elektronik ortamda tutulmas›, tasdiki, saklanmas› ve denetimine yönelik haz›rl›k çal›ﬂmalar›n›n yap›lmas›, gerekli düzenleme ve
tedbirlerin belirlenmesi planlanm›ﬂt›r (DPT, 2005 (b): 53).
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Temmuz 2006'da yay›mlanan “Bilgi Toplumu Stratejisi 2006-2010 Eylem Plan›”nda 64 Nolu ve “Elektronik Fatura ve Defter
Uygulamas›” baﬂl›kl› eylemde ise 2008 y›l›ndan baﬂlayarak iﬂletmeler ve vatandaﬂlar taraf›ndan ticari hayatta yo¤un olarak kullan›lan
fatura ve ticari defterlerin elektronik ortamda tutulmas› ve resmi makamlara ibraz›na imkan sa¤layacak uygulaman›n baﬂlamas›
öngörülmüﬂtür (DPT, 2006 (a): 26).
VUK'nun “Elektronik Ortamdaki Kay›tlar ve Elektronik Cihazla Belge Düzenleme” baﬂl›kl› mükerrer 242/2. maddesi e-defter, e-belge
ve e-kay›t ile ilgili hükümlere yer vermiﬂtir. 242. maddenin Maliye Bakanl›¤›'na verdi¤i yetkiye istinaden e-Defter Uygulamas›n›n
hayata geçirilmesi için defterlerin veri standard› ve veri format›n›n tan›mlanmas› ve defterlerin elektronik ortamda tutulmas›,
aktar›lmas›, arﬂivlenmesi ve onaylanmas›na iliﬂkin teknik ve hukuki altyap› tamamlanm›ﬂt›r (G‹B 2012 Y›l› PP, 2012: 44).
G‹B ile Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤› taraf›ndan yap›lan ortak çal›ﬂmalar sonucu 2011 y›l›n›n Aral›k ay›nda yay›mlanan 1 s›ra nolu
“Elektronik Defter Genel Tebli¤i”, 01.01.2012 tarihinden itibaren uygulamaya geçmiﬂ bulunmaktad›r. Uygulama ile mükellef
hizmetlerinde ve idari iﬂlemlerde hem mükellefler hem de kamu ve özel sektörün birçok uygulamas›nda kolayl›k ve maliyet avantajlar›
sa¤lanmas› amaçlanm›ﬂt›r (Do¤an, 2011: 3).
2.4.10. Elektronik Tebli¤ (E-Tebli¤)
E-tebli¤ uygulamas› ile vergi mevzuat› çerçevesinde yap›labilecek tüm duyurular›n elektronik ortamda tebli¤ edilmesine imkan
sa¤lanmas› amaçlanm›ﬂ, yaz›l› olarak yap›lan tebli¤lerde ortaya ç›kan gecikmelerin ve muhataba ulaﬂmada karﬂ›laﬂ›lan zorlu¤un
önüne geçilmesi hedeflenmiﬂtir. Tebli¤in elveriﬂli elektronik bir adrese yap›lmas› suretiyle, veri güvenli¤inin sa¤lanmas› ve muhatab›n
hukuki sonuçlar aç›s›ndan tebli¤den haberdar olmas› mümkün hale gelmiﬂtir. Bu düzenlemeye göre; (i) VUK hükümlerine göre tebli¤
yap›lacak kiﬂilere tebli¤e elveriﬂli elektronik bir adres vas›tas›yla elektronik ortamda tebli¤ yap›labilecektir, (ii) Elektronik ortamda
tebli¤de an›lan kanunun 93. maddesinde say›lan usullere ba¤l› kal›nmayacakt›r, (iii) Kanunda belirtilen hususlarda elektronik tebli¤e
iliﬂkin di¤er usul ve esaslar› belirlemeye Maliye Bakanl›¤› yetkili k›l›nm›ﬂt›r (Bulut, 2011).
Kanun metninde geçen 93. madde tebli¤in esaslar›n› düzenlemiﬂtir. Bu madde hükmüne göre, vergilendirmeyle ilgili olup hüküm
ifade eden her türlü vesikalar ve yaz›lar; adresleri bilinen gerçek ve tüzel kiﬂilere posta vas›tas›yla ilmühaberli taahhütlü olarak,
adresleri bilinmeyenlere ise ilan yoluyla tebli¤ edilir. ‹lgili kabul ederse, tebli¤ daire veya komisyonda da yap›labilir. Buna göre vergi
dairesi, postayla tebli¤ yapmaks›z›n do¤rudan elektronik ortamda tebli¤ yapabilecektir (Bulut, 2011).
2.4.11. Elektronik Vergi Levhas› (E-Vergi Levhas›)
VUK 5/4. maddesi gere¤ince Gelir Vergisi mükellefleri (kazanc› basit usulde tespit edilenler dahil) ile sermaye ﬂirketleri her y›l May›s ay›n›n
son gününe kadar vergi tarh›na esas olan kazanç tutarlar› ile bunlara isabet eden vergi miktarlar›n› gösteren levhay› almak zorundad›rlar.
Hüküm ﬁubat-2011 tarihine kadar levhalar›n as›lmas›n› öngörmüﬂ iken, 25.02.2011 tarihinde 6111 say›l› Kanunla yap›lan düzenleme ile
vergi levhas›n›n as›lma zorunlulu¤u kald›r›lm›ﬂ ve bulundurma zorunlulu¤u getirilmiﬂtir.
E-Vergi Levhas›: 408 Seri No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤ ile mükelleflerin iﬂe baﬂlama dahil vergi levhalar›n› internet vergi
dairesinden almalar› sa¤lanm›ﬂt›r. Tebli¤in yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren mükellefler e-vergi levhas› dökümlerini alm›ﬂlard›r. Söz
konusu tebli¤ kapsam›nda ihtiyaç duyan kurum ve kuruluﬂlarla bilgisi talep edilen mükelleflere ait vergi levhas›nda bulunan bilgilerin
ilgili kurumla düzenlenecek protokol kapsam›nda haz›rlanacak web servisler arac›l›¤›yla elektronik ortamda sorgulanmas› veya mevcut
bilginin do¤rulanmas› amac›yla çal›ﬂmalar baﬂlat›lm›ﬂt›r (G‹B 2011 Y›l› KMDBR, 2011: 5).
408 Nolu VUK GT'de de belirtildi¤i üzere, yeni dönemde vergi levhalar› gelir idaresinin web sayfas›nda yer alan ‹VD üzerinden her y›l
gelir vergisi mükellefleri için 1 Nisan-31 May›s, kurumlar vergisi mükellefleri için ise 1-31 May›s tarihleri aras›nda düzenlenip yazd›r›lacak,
meslek mensuplar›nca tasdik edilmeyecek ve bu konuda bildirim yap›lmayacakt›r. Di¤er taraftan elektronik ortamda düzenlenen vergi
levhalar›n›n mükelleflerin iﬂyerlerinde bulundurulma zorunlulu¤u uygulamas› devam etmektedir.
2.4.12. Özelge Otomasyon Sistemi (ÖOS)
VUK 413. maddesi do¤rultusunda Vergi Dairesi Baﬂkanl›klar›/Defterdarl›klarca mükelleflerden al›nan özelge taleplerinin elektronik
ortamda gerçekleﬂmesini sa¤layan Doküman Yönetimi ‹ﬂ Ak›ﬂ Sistemi (DYIAS) içerisinde yer alan ÖOS, mükelleflerin yaz›l› doküman
yoluyla yapm›ﬂ olduklar› bilgi ve izahat taleplerinin tamamen elektronik ortamda haz›rlanarak cevapland›r›lmas›na imkan veren bir
yap›d›r.
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2011 y›l› içerisinde özelge sistemi kapsam›nda verilen özelgelerin 3.163'ünün internet sayfas›nda yay›nlanmas› sa¤lanm›ﬂt›r. ‹nternet
sayfas› üzerinden kullan›ma sunulan “Özelge Sistemi” ile mükellefe k›sa zamanda do¤ru ve net cevap vermek, baﬂvurular› ve cevaplar›
bir standarda kavuﬂturmak, internetten yay›n yoluyla ﬂeffafl›k sa¤lamak, mükellefin uyum maliyetini azaltmak, idarenin iﬂ yükünü hafifletmek,
bürokrasi ve k›rtasiyecili¤i azaltarak kaynaklar›n verimli kullan›lmas›n› sa¤lamak amaçlanmaktad›r (G‹B 2011 FR: 2012: 25).
ÖOS, 26.01.2010 tarihinden itibaren Türkiye genelinde uygulanmaya baﬂlanm›ﬂt›r. 26.01.2010 tarihinden 31.12.2011 tarihine kadar
özelge sistemine giren toplam baﬂvuru say›s› 14.843 olup ilk defa üretilip say› alarak örnek havuzuna giren özelge say›s› 3.894, VDB
ve defterdarl›klarca emsal özelgelerden üretilip say› alan özelge say›s› 8.518, sistemde taslak durumunda bulunan özelge say›s›
2.431'dir (G‹B 2012 Y›l› PP, 2012: 50).
2.4.13. Elektronik Ortamda Mükellef Bilgileri Bildirimi Uygulamas› (MBB)
Mükellef Bilgi Bildirimi'nin elektronik ortamda verilme zorunlulu¤una iliﬂkin yay›mlanan 413 Nolu VUK GT kapsam›nda mükelleflere
ait verilerde meydana gelen de¤iﬂikliklerin güncel olarak takip edilememesi nedeniyle yaﬂanan aksakl›klar›n önlenebilmesi amac›yla,
verilerin güncellenmesi, eksikliklerin giderilmesi, do¤ruluklar›n›n teyidinin sa¤lanmas›na yönelik olarak “Mükellef Bilgileri Bildirimi”nin
elektronik ortamda verilmesi zorunlulu¤u getirilmiﬂtir.
MBB'ni, bildirim verme süresinin baﬂlad›¤› gün olan 1 Nisan 2012 tarihi itibariyle faal olan tüm; (i) Kurumlar vergisi mükellefleri,
(ii) Ticari kazanç (kazanc› basit usulde tespit edilenler hariç), zirai kazanç ve serbest meslek kazanc› elde eden gelir vergisi mükellefleri
vermek zorundad›rlar. Bildirimin elektronik ortamda verilmiﬂ say›labilmesi için onaylama iﬂleminin yap›lmas› zorunludur. Onaylama
iﬂleminin ise en geç, bildirimin verilmesi gereken son gün olan 31 May›s günü saat 24.00'e kadar tamamlanmas› gerekmektedir.
Bildirimini elektronik ortamda belirlenen süre içinde vermeyen veya eksik ya da yan›lt›c› bildirimde bulunan mükellefler hakk›nda
VUK mükerrer 355. maddesi hükmü uyar›nca özel usulsüzlük cezas› kesilmesi öngörülmüﬂtür.
2.4.14. Önceden Haz›rlanm›ﬂ Kira Beyanname Sistemi (ÖHKBS)
Maliye Bakanl›¤›'n›n 2012 y›l›nda uygulamaya koydu¤u 414 Nolu VUK GT'ne göre Sistemin amac› “Geliﬂen bilgi iﬂlem teknolojilerinden
yararlanarak, vergi beyannamelerinin kolay, h›zl›, ekonomik ve güvenilir bir ﬂekilde idareye intikalini sa¤lamak, vergi beyannamelerinin
doldurulmas› s›ras›ndaki hatalar› asgariye indirerek mükellef ma¤duriyetini önlemek ve vergiye gönüllü uyumu art›rmak, ayr›ca vergi
dairesinin, mükellefiyet kayd›, beyanname kabul, tarh, tahakkuk ve tahsilat iﬂlemlerini azaltmak suretiyle iﬂ ve iﬂlemlerini kolaylaﬂt›rmak
ve verimlili¤ini artt›rmak” ﬂeklinde ifade edilmiﬂtir.
ÖHKBS, “kira geliri (GMS‹) elde eden mükelleflere iliﬂkin banka, tapu, sigorta ﬂirketleri gibi üçüncü taraflardan elde edilen bilgiler
kullan›larak GMS‹ beyannamelerinin G‹B taraf›ndan otomatik olarak dolduruldu¤u ve mükelleflerin onay›na sunuldu¤u bir sistem”dir.
Sistem ile sicil, gayrimenkul, irat tür ve tutar›, gider türü, indirim, vergi kesintisi gibi GMS‹ beyannamesinde bulunan tüm bilgilerin
görüntülenmesi, doldurulmas› ve de¤iﬂtirilmesi iﬂlemlerinin kolay, h›zl› ve kontrol edilebilir bir ﬂekilde yap›lmas› imkan› sa¤lanacakt›r.
Vergi hesaplama ad›mlar› ve tahakkuk bilgileri hesaplanm›ﬂ bir ﬂekilde haz›rlan›p mükellefin onay›na sunulacakt›r.
2.4.15. Çeﬂitli Risk Analiz Projeleri
KDV ‹adesi Risk Analizi Projesi; Sözkonusu Proje sayesinde, bütün iade hakk› do¤uran iﬂlemlerde mükelleflerin iade- mahsup
taleplerine iliﬂkin listelerini ‹VD üzerinden göndermeleri sa¤lanm›ﬂ, önceden vergi dairesi personeli taraf›ndan manuel olarak yap›lan
ve uzun zaman alan kontroller ve analizlerin tamam›na yak›n› sistem taraf›ndan otomatik olarak yap›larak vergi dairelerine rapor
edilmeye baﬂlanm›ﬂ ve bu suretle KDV iadesi talep eden mükellefler ve vergi daireleri k›rtasiyecilikten çok büyük oranda kurtar›lm›ﬂ
ve iade iﬂlemlerine de h›z kazand›r›lm›ﬂt›r. Ayr›ca iadelerde tedarikçilerin vergisel uyumlar› takip edilip mükellefler detayl› analizlere
tabi tutularak haks›z iadelerin önüne geçilmiﬂtir.
Sahte Belge Risk Analiz Projesi; Risk Analiz Merkezince yap›lan risk analizleri kapsam›nda oluﬂturulan Sahte Belge Risk Analiz
Program› ve Veri Görselleﬂtirme Program› çerçevesinde sahte belge düzenleyen mükellefler ile uyumsuz mükellefler h›zl› bir ﬂekilde
tespit edilmektedir. Bu amaçla risk kriterleri belirlenmiﬂ ve 01.01.2009 tarihinden itibaren faal olan tüm KDV mükelleflerinin ayl›k
bazda uyumsuzluk ve sahtecilik puanlar› tespit edilerek uyumsuz ve sahte belge düzenleyen mükellef kütü¤ü oluﬂturulmaya
baﬂlanm›ﬂt›r. Program neticesinde sahte belge düzenleme ihtimali yüksek olan mükellefler tespit edilerek inceleme elemanlar›na
inceleme yap›lmak üzere gönderilmiﬂtir.
Merkezi Risk Analizi ve Katmanlaﬂt›rma (MERAK) Projesi; Uygulamaya geçirilen bu proje sayesinde veri ambar›ndan al›nan veriler
ile riskli mükelleflerin tespiti çal›ﬂmas›na baﬂlan›lm›ﬂ ve son aﬂamaya gelinmiﬂtir (G‹B 2011 Y›l› KMDBR, 2011: 12).
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3. MUHTEMEL VE GERÇEKLEﬁEN FAYDA VE MAL‹YETLER‹YLE E-MAL‹YE UYGULAMALARININ GENEL DE⁄ERLEND‹RMES‹
Türkiye'de maliye alan›nda uygulamaya konulan önemli e-devlet projelerinden olan VEDOP-1, VEDOP-2 ve VEDOP-3 projeleri
uygulamaya girdikçe, gelir ve vergi idarelerinin yeniden yap›lanmalar›na paralel olarak hukuksal altyap›da da geliﬂmelere uygun
düzenlemelere gidilmiﬂtir. Bu düzenlemelerin ilk yans›malar› da vergi hukuku alan›nda çeﬂitli de¤iﬂiklik ve düzenlemelere gidilmesi
ﬂeklinde kendisini göstermektedir (Serim, 2006).
VEDOP Projesi ve bileﬂenlerinin geliﬂim sürecinden görülece¤i üzere, sözkonusu bileﬂenler uygulanma ve sonuçlar› al›nma anlam›nda
genel olarak dört grupta incelenebilir; (i) Uygulamaya konulan ve sonuçlar› izlenebilenler (‹VD, e-beyanname, e-VDO, VER‹A, EBT‹S
vb.); (ii) Uygulamaya konulmakla birlikte, sonuçlar› k›smi olarak al›nmaya baﬂlanan veya önümüzdeki dönemde daha net olarak
belirginleﬂebilecek olanlar (VEDOS, e-haciz, e-fatura, e-defter, e-tebli¤, ÖOS vb.) ; (iii) Uygulamada olan, fakat niteli¤i itibariyle
mevzuat çerçevesinde rutin olarak yerine getirilmesi gerekenler (e-vergi levhas›, Elektronik Ortamda Mükellef Bilgileri Bildirimi
Uygulamas›, Önceden Haz›rlanm›ﬂ Kira Beyanname Sistemi vb.); (iv) Önümüzdeki dönemde uygulanmak üzere, üzerinde çal›ﬂ›lan
veya tasar›m aﬂamas›nda olanlar (örne¤in tüm vergi ve di¤er yükümlülüklerin kredi kart› ile ödenebilmesi projesi) .
Aﬂa¤›da sonuçlar› tamamen veya k›smen al›nabilen uygulamalara iliﬂkin de¤erlendirmelere yer verilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
‹nternet Vergi Dairesi (‹VD)
Halihaz›rda, mükelleflerin ba¤l› bulunduklar› vergi dairesinden kullan›c› kodu, ﬂifre ve parola almak suretiyle, ‹VD üzerinden
yararlanabildikleri hizmetler ﬂunlard›r (G‹B 2010 FR: 2011: 11; G‹B 2011 FR: 2012: 24); (i) “Borcu Yoktur” ve “Mükellefiyet” Yaz›lar›
için talepte bulunma, iﬂlemlerin aﬂamalar›n› izleyebilme; (ii) Yeminli Mali Müﬂavirler sözleﬂme bilgilerine ait iﬂlemleri yapabilme;
(iii) KDV iadesi talebinin sisteme girilebilmesi; (iv) Vergi kimlik numaras› ve belge türüne göre belge bas›m bilgilerinin görüntülenebilmesi;
(v) Mükellefe ait motorlu taﬂ›tlar›n plaka listesi, bunlar›n vergi ve trafik para cezalar›n›n görüntülenmesi ve motorlu taﬂ›tlar ile trafik
para cezalar›n›n kredi kart› ile ödenebilmesi; (vi) Gecikme zamm› ve faizi, gelir vergisi ve gayrimenkul sermaye irad› hesaplamalar›
yap›labilmesi; (vii) Mobil imza ile giriﬂ yap›larak elektronik ortamda kimlik do¤rulanmas› yap›larak, iﬂlemlerin daha güvenli bir ﬂekilde
gerçekleﬂtirilebilmesi, (viii) Mükellefler taraf›ndan yetki verilen gerçek ve tüzel kiﬂilerin, yetki veren ad›na ve yetki çerçevesince
‹VD'de iﬂlem yapabilmesi; (ix) Mükelleflere vergi kimlik numaras› esas al›narak özel mesajlar gönderilebilmesi; (x) Noterler veya
noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar›n tasdik edilen belgeler ile defterlere iliﬂkin bildirimleri elektronik ortamda gönderebilmeleri;
(xi) Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirlerin, arac›l›k yapt›¤› mükelleflerin beyanname ve bildirimlerini gönderebilmelerine iliﬂkin
arac›l›k/arac›l›k ve sorumluluk sözleﬂmelerinin giriﬂini yapabilmeleri, (xii) 6111 say›l› Kanun ile yeniden yap›land›r›lm›ﬂ borçlar›n
ödeme iﬂlemlerinin yap›labilmesi; (xiii) Gümrük ç›k›ﬂ ve giriﬂ beyanname bilgilerinin sorgulanabilmesi; (xiv) Ocak 2011 tarihinden
itibaren mükelleflerin bandrol bildirimlerini sistem arac›l›¤› ile verebilmeleri; (xv) Mükelleflerin vergi levhalar›n› elektronik ortamda
alabilmeleri ve bununla ilgili sorgulama yapabilmeleri.
E-Beyanname
E-beyanname uygulamas›n›n baﬂlad›¤› Ekim 2004 tarihinde 34.534 adet beyanname internet ortam›nda verilirken, bu rakam 2005'in
ilk yar›s›nda 1 milyonu geçmiﬂtir. Aral›k 2006 itibariyle internet arac›l›¤›yla toplam 38 milyon beyanname al›nm›ﬂt›r. Aral›k 2006
itibariyle vergi beyannamelerinin internet üzerinden al›nma oran›; Kurumlar Vergisinde yüzde 92,5, Gelir Vergisinde yüzde 70, KDV'de
ise yüzde 80'e ulaﬂm›ﬂt›r. Uygulama sürecinin baﬂlang›ç döneminde 2,5 milyon Avro tutar›na tekabül eden 6.000 ton ka¤›t tasarrufu
sözkonusu olmuﬂ, boﬂa ç›kan 1.200 memur vergi denetimine yönlendirilmiﬂtir (Bakmaz, 2007: 1).
E-maliye uygulamalar›n›n ilklerinin yer alan e-beyanname konusunda uygulama sürecinin ortaya koydu¤u sonuçlar ﬂu hususlarda
yo¤unlaﬂm›ﬂt›r (Bulut ve Çal›ﬂkan, 2009: 24); (i) K›rtasiyecilik ve bürokratik iﬂlemlerde azalma görülmüﬂtür, (ii) Mükelleflerin vergi
dairesine gitmeden iﬂlem yapabilmesi, zaman kazanc› do¤urmuﬂtur, (iii) Gelir ‹daresi'nin sa¤lad›¤› iﬂgücü tasarrufu, analize, denetim,
e¤itim ve mükellef hizmetlerine yönlendirilmiﬂtir, (iv) ‹ﬂ süreçleri h›zlanm›ﬂ, el ortam›nda yaﬂanan hatalar önlenmiﬂtir.
Bugün için 6111 say›l› Kanun kapsam›nda al›nan 15 adet beyannamede ilave edildi¤inde, toplam 39 adet beyanname internet ortam›nda
verilebilmektedir. Böylece, elektronik ortamda al›nan beyannameler, toplam beyannamelerin %99'unu kapsar hale gelinmiﬂtir.
E-VDO
E-VDO uygulamas›n›n en önemli sonuçlar›ndan birisi “eDTr Birlikte Çal›ﬂabilirlik Esaslar›” kapsam›nda, di¤er kurum ve kuruluﬂlar›n
otomasyon sistemleri aras›nda veri al›ﬂveriﬂini sa¤layacak uyumlulaﬂt›rma çal›ﬂmalar›n›n baﬂlat›lm›ﬂ ve somutlaﬂt›r›lm›ﬂ olmas›d›r.
Bu kapsamda, Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›, Maliye Bakanl›¤› Muhasebat Genel Müdürlü¤ü,
Sa¤l›k Bakanl›¤›, Sosyal Güvenlik Kurumu Baﬂkanl›¤›, ‹stanbul Büyükﬂehir Belediye Baﬂkanl›¤›, Yarg›tay Baﬂkanl›¤›, Türkiye ‹hracatç›lar
Meclisi Baﬂkanl›¤›, BOTAﬁ, ﬁeker Kurumu ve Bay›nd›rl›k ‹skan Bakanl›¤› olmak üzere toplam 11 kurum ile web servis arac›l›¤› ile
mükellef bilgileri (vergi kimlik no, TC kimlik no, adres, mükellefiyet durumu, iﬂe baﬂlama ve terk tarihi vb.) ve borç bilgisi konular›nda
bilgi paylaﬂ›m› amac›yla web servis haz›rlanm›ﬂt›r (G‹B 2011 Y›l› KMDBR, 2011: 4).
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VER‹A
Veri Ambar› uygulamas› ile, kay›t d›ﬂ› ekonomi ve vergi kaçakç›l›¤› ile mücadelede edilmesi amaçlanm›ﬂ olup, bu kapsamda bankalar,
özel finans kurumlar›, sigorta ﬂirketleri, arac› kuruluﬂlar, portföy yönetim ﬂirketleri, di¤er borsa arac› kuruluﬂlar›, posta ve telgraf teﬂkilat›,
factoring ﬂirketleri, tüketici finansman ﬂirketleri, finansal kiralama ﬂirketleri, döviz bürolar›, ikrazatç›lar, k›ymetli maden arac› kuruluﬂlar›
ve Takasbank, Ba ve Bs Bildirim Formlar›, Form 11, gayrimenkul al›m, sat›m› yapan kiﬂiler hakk›nda bilgiler, gayrimenkul ipotek iﬂlemleri,
MB'den al›nan 50.000 ABD Dolar› veya eﬂitini aﬂan dövizlerin yurt d›ﬂ›na transfer iﬂlemlerine iliﬂkin bilgiler, Adalet Bakanl›¤› UYAP
kapsam›nda avukat ve bilirkiﬂilerin bilgileri vb. bilgiler VER‹A'ya aktar›lmaktad›r (‹nce, 2009: 254-255).
EBT‹S
Sistem sayesinde, vergi dairelerinde iﬂ gücü, zaman ve maliyet tasarrufundan bahsedilmektedir (yaklaﬂ›k 2000 memur/ay'l›k iﬂgücü
kazanc›, y›ll›k yaklaﬂ›k 24 milyon adet banka makbuzunun yeniden elle kaydedilmesinden do¤acak olan hatalar›n ortadan kald›r›lmas›
vb.) (Turan ve Özgen, 2009: 137).
Tablo 5: VEDOP Kapsam›ndaki Vergi Daireleri Tahsilatlar› ile Vergi Daireleri Ad›na Bankalarca Yap›lan
Tahsilatlar›n Y›llar ‹tibariyle Karﬂ›laﬂt›r›lmas›

Kaynak: G‹B, 2009 Y›l› FR, s. 18; 2010 Y›l› FR, s.12.

VEDOP kapsam›ndaki vergi daireleri tahsilat› ile vergi daireleri ad›na bankalarca yap›lan tahsilatlar›n y›llar itibariyle karﬂ›laﬂt›rmas›
incelendi¤inde (Tablo 5), bankalar arac›l›¤› ile yap›lan tahsilatlarda kayda de¤er art›ﬂlar›n oldu¤u görülmektedir. 2007 y›l› itibariyle
toplam tahsilatlar içerinde bankalar›n pay› % 40 düzeyinde iken, bu oran izleyen üç y›ll›k periyotta (2008, 2009 ve 2010 y›llar›) sürekli
artarak, s›ras›yla % 63, % 68 ve % 70 olarak gerçekleﬂmiﬂtir. E-tahsilat ve sanal ortamda kredi kart› uygulamas›yla birlikte
mükelleflerin vergi dairesine gelme zamanlar› azalm›ﬂ, bu sonuç tahsilat maliyetlerini ve oranlar›n› olumlu ﬂekilde etkilemiﬂtir.
E-tahsilat konusunda bir di¤er önemli bir geliﬂme, 2010 y›l›ndan itibaren G‹B internet sitesi üzerinden motorlu taﬂ›tlara ait vergi
ve cezalar›n, anlaﬂma sa¤lanan ve protokol imzalanan 11 Bankan›n28 kredi kartlar› arac›l›¤› ile ödenmesine baﬂlanmas›d›r (G‹B 2010
FR, 2011: 9). 2011 y›l› içinde Denizbank ile de anlaﬂma sa¤lanm›ﬂ ve böylece kredi kart› ile tahsilat yapan banka say›s› 12'ye
yükselmiﬂtir (G‹B 2011 Y›l› KMDBR, 2011: 1).
Bu kapsamda son durum itibariyle MTV, Trafik ‹dari Para Cezas›, Geçiﬂ Ücreti ‹dari Para Cezas› ve Karayollar› Taﬂ›ma Kanunu ‹dari
Para Cezas› tahsilat› için G‹B internet sayfas› üzerinden Sanal POS ile 2011 y›l› içinde 4.340.278 adet tahsilat iﬂlemi gerçekleﬂmiﬂtir.
Ayr›ca, 6111 Say›l› Kanun kapsam›nda yap›land›r›lm›ﬂ vergi borçlar›n›n, matrah art›r›mlar›n›n, ö¤renim kredilerinin ve harçlar›n G‹B
internet sayfas› üzerinden Sanal POS sa¤lanmakta olup, 2011 y›l› içinde 964.321 adet tahsilat iﬂlemi gerçekleﬂmiﬂtir (G‹B 2011 FR,
2012: 63). 6111 say›l› Kanun kapsam›nda 30 Haziran 2011 tarihi itibariyle Genel Bütçe Vergi Gelirleri, Teﬂebbüs Mülkiyet Gelirleri
ile Faiz, Pay ve Ceza Gelirleri olarak tahsil edilen toplam tutar ise 8 Milyar 28 Milyon TL düzeyinde gerçekleﬂmiﬂtir (G‹B 2011 Y›l›
KMDBR, 2011: 13).
Finans kuruluﬂlar› ile görüﬂmeler yapan G‹B, vergi borçlar›n›n tamam›n› kredi kart› ile ödenebilmesi yönünde çal›ﬂmalar yapmaktad›r.
Olumlu sonuçlanmas› halinde mükellefler MTV'nin yan›s›ra di¤er vergilerini de kredi kart› ile ödeyebilecek duruma gelmiﬂ olacaklard›r.
G‹B'in 2012 Y›l› Performans Program›nda, banka ortamlar›nda (kendi müﬂterisinin kredi kart›) (ﬂubeler, internet bankac›l›¤›, ça¤r›
merkezi, ATM'ler, talimatl› tahsilatlar) kredi kart› ile tahsilat çal›ﬂmalar›na baﬂland›¤› ve uygulaman›n 3 banka ile yürütüldü¤ü
belirtilmiﬂtir (G‹B 2012 Y›l› PP, 2012: 59).
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Akbank, Garanti Bankas›, Halk Bankas›, Türkiye ‹ﬂ Bankas›, Yap› Kredi Bankas›, HSBC, Finansbank, Bankasya, Türkiye Ekonomi Bankas›, Vak›fbank, Ziraat Bankas›.
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E-Haciz
E-Haciz Projesi ile “kamu alacaklar›n›n süratle tahsili, posta ve k›rtasiye gibi takip masraflar›n›n ve idare ile ilgili kurumlar›n iﬂ
yükünün azalt›lmas›, zaman tasarrufu sa¤lanmas› ve haciz uygulamalar›n›n elektronik ortamda gerçekleﬂtirilebilmesi” amaçlanm›ﬂt›r
(G‹B, 2010 FR, 2011: 8).
Di¤er taraftan e-haciz projesinin uygulamaya konulmas›n›n ard›ndan baz› sorunlar da gündeme gelmiﬂtir. Bu sorunlar ﬂu noktalarda yo¤unlaﬂm›ﬂt›r;
(i) Banka hesab›na haciz uygulanan mükellefe ödeme emri tebli¤ edilmesi gerekirken, bunun yap›lmamas›, banka hesaplar›ndaki
portföyüne göre planlama yapan mükellefleri olumsuz etkilemiﬂtir. Örne¤in çek, senet ödenmesi, borçlu olunan firmalara EFT veya
havale ödemeleri veya nakit ihtiyac›n›n karﬂ›lanmas› gibi gereklilikler aç›s›ndan banka hesaplar›na konulan blokeler mükellefleri
zor durumda b›rakabilmiﬂtir (Suçiçek, 2010).
(ii) Haciz bildirisinin tebli¤ edildi¤i tarihte mükellefin banka hesab›nda para varsa haciz iﬂlemi uygulanmas› gerekirken; bankalar›n,
idarenin yeni bir haciz bildirisi düzenlemek suretiyle tekrar haciz iﬂlemini gerçekleﬂtirmesini dikkate almadan gelecekte hesaba yatacak
paralar için de haciz iﬂlemi uygulamas›, mükellefler aç›s›ndan olumsuz bir durum olmuﬂtur (Suçiçek, 2010). E-haczin geçerlilik süresi
cari saatle s›n›rl› olup, ertesi dakikadan sonra otomatik olarak kendili¤inden kalkmas› gerekirken, e-hacizin süreklilik arzeder bir konuma
getirilmesi mükellefler, iﬂ alemini ve piyasay› olumsuz yönde etkileyebilmiﬂtir (Ay vd, 2011: 158).
(iii) E-haciz uygulamalar› s›ras›nda bazen mükelleflerin 6183 say›l› kanunun 79. madde hükümlerine göre “haczi olanaks›z” bir k›s›m
menkul de¤erleri veya emekli maaﬂlar› haczedilebilmiﬂtir.
(iv) Mahsup talebi olan ve vergi dairesinden alacakl› gözüken mükelleflerin banka hesaplar›na blokaj konulabilmiﬂtir.
(v) Hatal› tahakkuk veya terkini laz›m gelen bir kalem dolay›s›yla mükellefin sehven borçlular listesine al›nmas› veya VUK 116, 124.
madde hükümlerine göre durumu idare taraf›ndan tetkik aﬂamas›nda olan kimselerin borçlu gibi görünmesi sorunlar›n yaﬂanmas›na
sebebiyet vermiﬂtir.
(vi) Mükellefin herhangi bir bankadaki bir hesab›n›n borcun kapat›lmas›nda yeterli olmas›na ra¤men, mükellefin tüm hesaplar›na
veya borcuna yetecek miktardan fazlas›na blokaj konulmas›n›n yan›s›ra, bu hesaplara konan blokaj›n haciz bildirisinin tebli¤ edildi¤i
tarih itibariyle olmas› gereken bir günlük süreyi aﬂarak süreklilik halini almas› di¤er önemli bir sorun olarak ortaya ç›km›ﬂt›r
(Kocabeyo¤lu, 2010:66).
E-Fatura
E-fatura uygulamas›ndan beklenen en önemli faydalar önemli bir tasarruf art›ﬂ›n›n yan› s›ra (örne¤in mükellefleri ikinci nüshan›n
düzenlenmesi maliyetinden kurtarmas›), vergi kay›p ve kaça¤›na neden olan sahte veya yan›lt›c› belge kullan›m›n›n önlenmesi konusunda
yo¤unlaﬂmaktad›r (Gerçek, 2010: 83). Türkiye yap›lan e-fatura çal›ﬂma ve uygulamalar›n›n seyri, dünyada bu alanda çal›ﬂmalar yapan
önde gelen ülkelerle paralellik arzetmektedir. Gelecekte kamu kurumlar›, gümrük idareleri ve bankalar›n da e-fatura uygulamas›n›n
bir parças› olmas› muhtemel görünmektedir. E-Ticaretin gelecekte önemli bir unsuru olmas› beklenen e-fatura uygulamas›n›n, di¤er
ticari belgelerin ve kay›tl› posta sisteminin de öncüsü olaca¤› de¤erlendirmeleri yap›lmaktad›r (Özdemirci, 2011:33).
E-Fatura uygulamas› öncelikle faturan›n düzenlenmesi ve iletilmesi sürecini k›saltmakta, buna ba¤l› olarak teyit, düzeltme, iade,
red, takip, kontrol ve muhasebeleﬂtirilme buna müteakip de ödeme süreçlerini k›saltan, uyuﬂmazl›klar› azaltan, stok kontrolünü ve
imalat süreçlerini yönetmeyi kolaylaﬂt›ran, raporlama imkan› sunan bir uygulama olarak düﬂünülmüﬂtür. Tüm bu avantajlar›n›n
yan›nda zaman, ka¤›t, toner, posta, personel, arﬂivleme ve depolama giderlerinde önemli tasarruflar sa¤layabilmesi, fatura say›s›
ve faturalama maliyetleri ile klasik fatura süreçlerinin oluﬂturdu¤u zorluklara karﬂ› bir çözüm olabilece¤i konusunu gündeme getirmiﬂtir
(Özdemirci, 2011: 27).
Haziran 2011 tarihi itibariyle 2.882, Aral›k-2011 tarihi itibariyle 3.024 kullan›c› uygulamadan yararlanabilir hale gelmiﬂtir. 2011 y›l›
sonu itibariyle e-Fatura uygulamas›n› kullanmak amac›yla 377 mükellef gönüllü biçimde baﬂvuru yapm›ﬂ bulunmaktad›r. Elektronik
Mali Mühür Sertifikas› ürettirerek hesab›n› aktive eden mükellef say›s› 262 adettir. 26 firma ve 1 kamu kurumu entegrasyon
gereksinimlerini karﬂ›layarak Uygulamay› entegrasyon yöntemiyle kullanmaya baﬂlam›ﬂt›r. 18 firma ve 2 kamu kuruluﬂu entegrasyon
çal›ﬂmalar›na devam etmektedir (G‹B 2011 FR, 2012: 63).
2008 y›l›ndan itibaren 5 telekomünikasyon ﬂirketi ve bir do¤algaz da¤›t›m ﬂirketi ile baﬂlat›lan uygulama ile 2008 y›l›nda 378.235.274,
2009 y›l›nda 442.412.302 adet fatura EFKS kapsam›nda üretilmiﬂtir. EFKS kapsam›nda düzenlenen faturalar›n toplam fatura adedine
oran› 2008 y›l› için %21, 2009 y›l› için %24 olarak gerçekleﬂmiﬂtir (Özdemirci, 2011: 27). 2010 y›l›nda ise EFKS izni verilen mükellefler
taraf›ndan düzenlenip, ikinci nüshalar› dijital ortamda arﬂivlenen fatura adedi 1.283.046.078 olmuﬂtur (G‹B 2010 FR, 2011: 11). 2011
y›l› sonu itibariyle EFKS izni verilen mükellefler taraf›ndan düzenlenen 1.796.946.785 adet faturan›n ikinci nüshas› dijital ortamda
arﬂivlenmiﬂtir (G‹B 2011 FR, 2012: 63).
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E-Defter
E-defter uygulamas›n›n avantajlar›n› aﬂa¤›daki gibi s›ralamak mümkündür (Do¤an, 2012: 15-17): (i) Ka¤›t ortam›nda bas›m, tasdik
ve saklama yükümlülüklerini ortadan kald›rmak, (ii) Zaman, iﬂgücü ve maliyet tasarrufu (bask›, ka¤›t ve toner/kartuﬂ, arﬂivleme vb.)
sa¤lamak, (iii) Standart raporlar›n üretilmesine, standart elektronik denetim ve analiz araç ve uygulamalar›n›n kullan›m›na imkan
sa¤lamak, (iv) Uzaktan denetim yapabilmenin kap›s›n› aralamak, (v) Uluslararas› ortak denetime imkan sa¤lamak, (vi) Denetim
elemanlar›n› karmaﬂ›k teknik iﬂlemlerle u¤raﬂmaktan ve dönüﬂüm için gereken teknik bilgi yükünden kurtarmak, (vii) ‹braz
yükümlülü¤ünün gerektirdi¤i çeﬂitli durumlarda belge haz›rlama, personel tahsisi gibi ek maliyetleri önlemek.
E-defterin ibraz› sadece vergi denetimi iﬂlemleri ile s›n›rl› de¤ildir. Bunun yan›nda örne¤in mahkemeler veya baz› durumlarda
bankalarca da istenen baz› bilgilerin standart bir formatta haz›rlanmas› ve bu bilgilerin ilgililerce daha çabuk analiz edilmesi de
mümkündür. Bu yönüyle e-defter uygulamas›n›n, sadece mükellefler için de¤il, bundan yararlanacak olan taraflar için de kolayl›k
ve maliyet avantajlar› getirece¤i görülmektedir (Do¤an, 2012: 20).
E-defter uygulamas›n›n bundan sonraki süreçte Türkiye'de klasik vergi denetim anlay›ﬂ›nda önemli bir de¤iﬂime ve yenilenmeye
yol açaca¤›, yap›lacak idari ve teknik baz› düzenlemeler sonras› denetim elamanlar›n›n e-deftere uzaktan eriﬂerek vergi incelemesi
yapabilecekleri de¤erlendirmeleri yap›lmaktad›r. Projenin tam olarak uygulanmas› ve yayg›nlaﬂmas›yla birlikte, (mükelleflerin denetim
elamanlar›na defterlerini getirmeksizin veya denetim elamanlar›n›n mükelleflerin iﬂyerlerine gitmeksizin) denetim elamanlar›n›n
ister mükellefin bilgi iﬂlem sistemlerine ba¤lanmak suretiyle mükellefin bilgisayar›nda, isterse e-defteri kendi bilgisayar›na indirmek
suretiyle, farkl› eriﬂim imkanlar›na sahip olabilmeleri, böylece denetim elamanlar›n›n inceleme için gerekli bilgilere daha h›zl›
ulaﬂabilmeleri ve mükelleflerin de vergi incelemelerinde denetim elamanlar›na sürekli bilgi haz›rlamalar›na gerek kalmamas› gibi
daha önceden uygulamada varolmayan yeni bir denetim anlay›ﬂ›n› gündeme getirmektedir (Do¤an, 2012: 43-44).
Vergi Toplama Maliyetleri
Devletin kamu gelirlerini toplarken, gelir idaresinin yapm›ﬂ oldu¤u harcamalar sözkonusu kamu gelirlerini elde etme sürecinde bir
tür maliyet kalemini oluﬂturur ki, buna vergi toplama maliyeti denilebilir. Toplam vergi gelirlerinin gelir idaresinin yapm›ﬂ oldu¤u
harcamalara oranlanmas› yoluyla bulunan vergi toplama maliyetlerinin seyri aﬂa¤›da verilmiﬂtir.
Tablo 6: Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat› ‹le Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤› Harcamalar›n›n Karﬂ›laﬂt›r›lmas›

Kaynak: G‹B 2010 Y›l› FR, 2011, s.109.

Toplam vergi gelirlerinin Gelir ‹daresinin yapm›ﬂ oldu¤u harcamalara oran›n›n 10 y›ll›k ortalamas› 0,75 TL olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
Bunun anlam›, bir y›ll›k dönemde devletin toplam›ﬂ oldu¤u 100 TL'lik vergi gelirine karﬂ›, gelir idaresinin yapm›ﬂ oldu¤u harcama
75 Kuruﬂtur. Di¤er bir deyiﬂle, y›ll›k her 100 TL'lik vergi gelirine karﬂ›l›k 1 TL'nin 25 kuruﬂ alt›nda bir harcama yap›ld›¤› görülmektedir.
Vergi toplama maliyetlerinin ortalamaya göre y›ll›k seyirleri incelendi¤inde ise dört y›l›n ortalaman›n üzerinde (2004, 2005, 2006
ve 2009 y›llar›), beﬂ y›l›n ortalaman›n alt›nda (2002, 2003, 2007, 2010, 2011 y›llar›), bir y›l›n ise tam olarak ortalama düzeyinde (2008
y›l›) oldu¤u görülmektedir. Vergi toplama maliyetlerinin 2002 y›l›ndan 2011 y›l›na kadarki süreçte dalgal› bir seyir izledi¤i dikkati
çekmektedir. Tablo aç›s›ndan daha dikkat çekici bir husus vergi toplama maliyetlerinin 2009 y›l›nda ortalamadan en uzak olacak
ﬂekilde yüksek [0,82 TL (2004 y›l› hariç)], 2010 ve 2011 y›llar›nda ise ortalamadan en uzak olacak ﬂekilde düﬂük (0,69 ve 0,68 TL)
bir düzeyde gerçekleﬂti¤idir.
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2002-2010 döneminde vergi türleri itibariyle mükellef say›s› aç›s›ndan GV mükellefi say›s›nda kira geliri elde edenlerde yaﬂanan %
135 art›ﬂ›n etkisiyle art›ﬂ yaﬂan›rken, KDV mükellefi say›s›nda ise basit usule tabi olanlar›n KDV kapsam›ndan ç›kar›lmas›yla önemli
bir gerileme yaﬂanm›ﬂt›r. ‹lerleyen dönemde kay›t d›ﬂ›l›¤›n önlenmesi ve kurumsallaﬂman›n teﬂvik edilmesine ba¤l› olarak, vergi gelirlerinin
artmas›n›n, vergi toplama maliyetini daha da düﬂürece¤i beklenebilir (K›z›lot, 2011).
Genel olarak de¤erlendirdi¤imizde Gelir ‹daresinde 2010 y›l›nda belirlenen 10 ve 2011 y›l›nda belirlenen 8 performans hedefi ve
bunlara iliﬂkin gerçekleﬂme düzeyleri VEDOP Projesi kapsam›nda e-maliye uygulamalar›nda gelinen nokta konusunda önemli ipuçlar›
vermektedir (Tablo 7). 2011 Y›l› performans hedeflerine ulaﬂ›l›p ulaﬂ›lamad›¤›n› izlemek ve de¤erlendirmek üzere 37 performans
göstergesi belirlenmiﬂ olup, bunlar›n hedef de¤erlerine ulaﬂma düzeyine bak›ld›¤›nda; performans göstergelerinden %40'›n› oluﬂturan
15 adeti hedef de¤erlerini aﬂm›ﬂ, %27'sini oluﬂturan 10 adeti hedef de¤erlerine k›smen ulaﬂm›ﬂ, % 3'ünü oluﬂturan 1 adeti hedef
de¤erlerine hiç ulaﬂamam›ﬂ ve %30'unu oluﬂturan 30 adeti de veri elde edilememesi nedeniyle ölçülememiﬂtir (G‹B 2011 FR: 38).

Tablo 7: Gelir ‹daresi 2010 ve 2011 Y›l› Performans Hedefleri

Kaynak: G‹B 2010 Y›l› Faaliyet Raporu, Ankara, 2011, s.75-76; G‹B 2011 Y›l› Faaliyet Raporu, Ankara, 2012, s.40-42.
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Tablo 8: Gelir ‹daresi 2011 Y›l› Performans Göstergeleri Gerçekleﬂme Tablosu

Kaynak: G‹B 2010 Y›l› Faaliyet Raporu, Ankara, 2011, s.75-76; G‹B 2011 Y›l› Faaliyet Raporu, Ankara, 2012, s.39-40;
G‹B 2012 Y›l› Performans Program›, Ankara, 2012.

4. SONUÇ
Günümüzde bilgi ve iletiﬂim teknolojileri, sa¤lad›klar› verimlilik ve maliyet avantaj› gibi nedenlerle özel sektörün yan› s›ra kamu
sektöründe de gittikçe daha yo¤un bir ﬂekilde kullan›lmaya baﬂlam›ﬂ bulunmaktad›r. Tüm dünyada oldu¤u gibi Türkiye'de de 1990'l›
y›llardan sonra gündeme gelen, 2000'li y›llardan sonra ise ivme kazanan e-devlet uygulamalar›n›n dört temel amac› bulunmaktad›r;
(i) Kamu hizmetlerini daha h›zl›, yayg›n ve eriﬂilebilir hale getirmek, (ii) Hizmet üretim ve yönetim sürecinde vatandaﬂlar›n istek,
kat›l›m e¤ilimleri dikkate alan bir sürecin önünü açmak, (iii) Devlet kurumlar›n›n daha etkin, ekonomik, rasyonel ve verimli iﬂlemesini
sa¤layarak, hizmet maliyetlerini düﬂürmek, hizmet kalitesini artt›rmak, (iv) Vatandaﬂlar›n kamu hizmetlerinden daha h›zl›, daha
kaliteli ve daha az maliyetle yararlanabilmelerini sa¤lamak. Bu amaçlar›n yerine getirilmesi kuﬂkusuz, e-devlet uygulamalar›n›n bir
parças› olarak de¤erlendirilen e-maliye uygulamalar› için de geçerli olmakta ve ortaya ç›kmas› beklenen faydalar gerek devletin
hizmet sunumunu ve vergi ile ilgili iﬂlemleri ve gerekse de mükelleflerin hizmetten yararlanma ve vergi yükümlüklerini daha h›zl›,
etkin, verimli ve düﬂük maliyetle gerçekleﬂtirebilmeleri üzerinde yo¤unlaﬂmaktad›r.
Türkiye'de e-maliye uygulamalar›n›n geliﬂim sürecinin incelenmesinden de görülece¤i üzere, e-devlet kapsam›nda gündeme gelmiﬂ
olan VEDOP Projesi bileﬂenlerinin baz›lar›n›n uygulamaya sokuldu¤u, baz›lar›n›n uygulama veya pilot proje seviyesinde oldu¤u,
baz›lar›n›n ise tasar›m düzeyinde uygulamay› bekledi¤i söylenebilir. Zira bu süreç statik bir süreç olmay›p, günün geliﬂen koﬂullar›na
ba¤l› olarak sürekli yenilenen ve yenilenmesi de gerekli olan dinamik bir süreci ifade etmektedir. Dolay›s›yla özellikle 2004 y›llar›ndan
sonra daha h›zl› bir ivme kazanan sözkonusu proje ve uygulamalar›n tek tek veya genel neticelerinin al›nmas›n›n önümüzdeki dönemde
daha net bir ﬂekil alaca¤› söylenebilir.
Türkiye'de e-devlet uygulamalar› ve bunun bir parças› olarak e-maliye uygulamalar›n›n mümkünse bir pilot proje olarak baﬂlat›lmas›,
belirli bir süreç içerisinde ve aﬂama aﬂama geliﬂtirilmeye çal›ﬂ›lmas› ve nihayetinde uygulamaya sokulma süreci Proje baz›nda
sürdürülmektedir. Kuﬂkusuz burada e-devlet uygulamalar›n›n tümünde oldu¤u gibi e-maliye uygulamalar›ndan da beklenen temel amaç,
bu proje ve uygulamalardan maksimum verim ve faydan›n al›nabilmesidir. Ancak, normal proje maliyetlerinin yan› s›ra, projelerin
uygulanma sürecinde gerek Gelir ‹daresi ve gerekse de mükellefler aç›s›ndan özellikle iﬂlevsellik anlam›nda ortaya ç›kan birtak›m eksiklik
ve aksakl›klar›n daha önemli maliyet kay›plar›na yol açabildi¤i dikkati çekmektedir. Bu maliyet unsurlar›n›n bir yönü devletle ilgili normal
ve al›ﬂ›lagelmiﬂ proje giderleri ve bununla ilgili ek maliyetlerden oluﬂmuﬂtur. Maliyet boyutunun ikinci ve belki de daha önemli bir yönü
ise sözkonusu projelerin devlet ve vergi mükellefleri üzerinde uygulama sürecinde do¤urdu¤u sorunlar üzerinde yo¤unlaﬂmaktad›r. En
nihayet e-devlet projesi elektronik sald›r›lara ve devletin gizli bilgilerine ulaﬂ›m sorununu da beraberinde getirmektedir ki, bu hususlar›n
tümü devlet ve mükellefler aç›s›ndan ek maliyetler anlam›na gelmektedir.
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Bu ba¤lamda, Türkiye'nin mali alandaki göstergesinin gerçekleﬂmesinde VEDOP Projesine ba¤l› e-maliye uygulamalar›n›n ve
otomasyon sistemlerinin etkin kullan›m›n›n da pay›n›n oldu¤unun günümüz aç›s›ndan net tespiti zor olmakla birlikte, olumlu katk›s›n›n
oldu¤u yorumu yap›labilir. Di¤er taraftan vergi dairesine ve mükelleflere kazand›rd›¤› zaman maliyeti, kay›t d›ﬂ›l›¤›n azalmas›n›n
vergi gelirlerindeki art›ﬂa yans›mas› gibi faktörler olumlu geliﬂmeler olarak de¤erlendirilebilir. Bunun yan›nda mükelleflerin yeniden
de¤iﬂen yasalara ve otomasyon sistemine uyum sa¤lamak amac›yla mali müﬂavir, yeminli mali müﬂavir ve dan›ﬂmanlar›na eskisine
göre daha fazla ihtiyaç duymas› nedeniyle daha yüksek maliyetlere katlanmak durumunda kal›nmas› ise mükellefler nezdinde bir
maliyet art›ﬂ›n› ifade etmektedir.
Gelir idaresi'nin 2010 ve 2011 y›llar› performans hedefleri ve bu hedeflerin gerçekleﬂme durumu de¤erlendirildi¤inde, Türkiye'de VEDOP
kapsam›ndaki e-maliye uygulamalar›n›n halen tamamlanma ve geliﬂtirilme yönündeki sürecini henüz tamamlamad›¤› görülmekte, bu
durum e-devlet uygulamalar›n›n dinamik bir süreç oldu¤u konusundaki tespiti do¤rulamaktad›r.
Günümüzde geliﬂmiﬂ ülkeler aç›s›ndan e-devlet uygulamalar›n›n baﬂar›s› ve etkinli¤inin ölçülmesinde üzerinde durulan en önemli
konulardan birisi de, gelir ve maliye idarelerinde tam otomasyonun sa¤lanmas›n›n yan› s›ra di¤er kamu kurum ve kuruluﬂlar› ile etkin
bir veri paylaﬂ›m›n› esas alan birlikte çal›ﬂabilirlik düzeyini gerçekleﬂtirebilmenin en az di¤er amaçlar kadar önemli bir konu oldu¤udur.
Bu amaç, gelir ve maliye idaresinin yan› s›ra kurumlar üstü düzeyde ele al›nmas› gereken bir konu olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
Kurumlararas› birlikte çal›ﬂabilirlik ve veri paylaﬂ›m› konular›n› Türkiye aç›s›ndan de¤erlendirdi¤imizde, özellikle, 2003/48 say›l› Baﬂbakanl›k
Genelgesi ile hayata geçirilen “e-Dönüﬂüm Türkiye Projesi (eDTr Projesi) 2003-2004 KDEP”, Ocak 2005 tarihinde yay›mlanan “eDTr
Projesi KDEP 4 Nolu De¤erlendirme Raporu, yine 2005 y›l›nda yay›mlanan “eDTr 2005 EP”, 2005/20 say›l› Baﬂbakanl›k Genelgesi ile
hayata geçirilen “Birlikte Çal›ﬂabilirlik Esaslar› Rehberi”, “Kamu Bilgi Sistemlerinde Birlikte Çal›ﬂabilirlik Esaslar›” baﬂl›kl› 2009/4 Nolu
Baﬂbakanl›k Genelgesi do¤rultusunda 28.02.2009 tarihinde yay›mlanan “eDTr Birlikte Çal›ﬂabilirlik Esaslar› Rehberi” Türkiye'de birlikte
çal›ﬂ›labilirlik esaslar›n›n belirlenmesi ve uygulamaya geçirilmesi konusuna verilen önemi göstermektedir. Kuﬂkusuz Türkiye'de VEDOP
Projesi kapsam›nda yer alan e-maliye projelerinin yan› s›ra, mali alanda uygulamaya sokulan e-Bütçe, Saymanl›k Otomasyon Sistemi
(Say2000i); e-Bildirge; Gümrük ‹daresinin Modernizasyonu Projesi (G‹MOP), Bilgisayarl› Gümrük Etkinlikleri (B‹LGE), Gümrük Veri Ambar›
Sistemi (GÜVAS), Gümrük Kap›lar› Güvenlik Sistemleri (GÜMB‹S); YerelBilgi ve YerelNet Projeleri bulunmaktad›r. Mali alandaki bu
projeler içerisinde VEDOP Projesi ile Say2000i, Gümrük Bilgi Sistemi (B‹LGE), e-Bütçe Projelerinin birbirleriyle do¤rudan bilgi al›ﬂveriﬂinde
bulunabilecek bir duruma getirilmiﬂ olmalar›, di¤er taraftan 2004 y›l› ve sonras›nda düzenlenen özel fatura bilgilerinin Gümrük
Müsteﬂarl›¤›'ndan web servis arac›l›¤›yla al›narak vergi dairesi sorgulamas›na aç›lmas› çok önemli geliﬂmeler olmuﬂtur.
Di¤er taraftan bu kapsama sosyal güvenlik alan›nda uygulamada olan e-bildirge projesinin de dahil edilmesi ile birlikte gerek devletin
ve gerekse de vatandaﬂlar›n fayda art›ﬂ› ve maliyet azal›ﬂ› yönünde kazançlar›n›n daha da artaca¤› söylenebilir. Bu durum, ülkemizdeki
kurumsal otomasyon uygulamalar›ndan, birlikte çal›ﬂabilir ve birbiriyle etkileﬂimli kurumlararas› bir genel otomasyon yap›s›na, di¤er
taraftan da s›n›rl› bilgi paylaﬂ›m›ndan yetkili kurumlara aç›k geniﬂ bir bilgi paylaﬂ›m›na do¤ru önemli bir ad›m olacakt›r.
Bilgi ve iletiﬂim teknolojilerinde yaﬂanan h›zl› geliﬂim ve dönüﬂümün iﬂ hayat›, üretim, hizmet ve ticaret alan›nda meydana getirdi¤i
de¤iﬂiklikler, vergi sistemlerinin ve vergi mevzuat›n›n da bu de¤iﬂime ve geliﬂime ayak uydurmas›n› ve güncel durumu yakalamas›n›
gerektirmektedir. Geliﬂen koﬂullar içinde gerek vergi ve gerekse de mali alanda, kamu hizmetlerinin asgari maliyet azami fayda
sa¤layabilmesi aç›s›ndan buna uygun entegre bir sistem kurabilmesi önem arzetmektedir. Vergi sisteminin mükellef ile idare ve
üçüncü kiﬂiler aras›ndaki iﬂleyiﬂinde yürütülen iﬂlemlerde biliﬂim teknolojileri yoluyla azami faydan›n sa¤lanabilmesi için, öncelikle,
gerekli teknik altyap› kurulmal›, bu alt yap›n›n oluﬂturulmas›nda, teknoloji ile sisteme iﬂlerlik sa¤layan mevzuat hükümlerinin uyumu
sa¤lanmal› ve son olarak hem alt yap› hem de mevzuat aç›s›ndan çal›ﬂt›racak olan nitelikli insan kayna¤›n›n sa¤lanmas› gerekmektedir.
Ancak e-devlet yaklaﬂ›m›n›, sadece kamu kuruluﬂlar›nda bilgisayar ve network tabanl› altyap›lara geçiﬂ olarak düﬂünmek yan›lt›c› olabilir.
E-devlet ayn› zamanda devletin iﬂleyiﬂinde ve bürokraside köklü anlay›ﬂ ve uygulama de¤iﬂikli¤ini ifade etmektedir. Bu ba¤lamda, gelir
idaresinde hem idare hem de mükelleflere uygulama aç›s›ndan önemli fayda art›ﬂ› ve maliyet tasarruflar›n›n gerçekleﬂtirilmesi beklenirken,
di¤er taraftan uygulamaya sokulan her projenin uygulama sürecinde, sistemin oturtulmas› ve iﬂlerlik kazand›r›lmas› aç›lar›ndan baz›
s›k›nt›lar›n yaﬂanmas›n›n muhtemel oldu¤u dinamik bir sürecin her zaman göz önünde bulundurulmas› gerekir.
E-maliye uygulamalar› dolay›s›yla vergi kay›p ve kaçaklar›yla etkin mücadele sa¤lanabilmesi durumunda, vergi gelirlerinde meydana
gelen art›ﬂ dolay›s›yla, vergi yükünün daha adil da¤›l›m› ve vergi yükünün azalt›lmas›na yönelik de¤iﬂiklikler yap›labilmesi de
sözkonusu olabilecektir.
Di¤er taraftan ‹VD üzerinden ﬂu anda sadece motorlu taﬂ›tlar ve 6111 say›l› Kanun çerçevesindeki borçlar için uygulanan kredi kart›
ile ödeme uygulamas› kapsam›na tüm vergilerin al›nmas›, hatta kredi kart› yoluyla taksitlendirme tercihinin getirilmesi de vergi
gayretinin art›r›lmas› yönünde olumlu bir ad›m olabilecektir.
VEDOP Projesi kapsam›nda yürütülen e-maliye uygulamalar›n›n yukar›da ifade edilmeye çal›ﬂ›lan amaç ve hedeflerinin yan› s›ra, en
önemli hedeflerinden birisinin bir taraftan vergi gelirlerinde art›ﬂ sa¤larken di¤er taraftan vergi toplama maliyetlerinin düﬂürülmesi
oldu¤unun bilinmesi gerekmektedir. Etkin bir bütçe yönetiminin sadece vergi toplama de¤il, ayn› zamanda iyi bir harcama politikas›ndan
geçti¤i düﬂünüldü¤ünde, bu ba¤lamda, e-maliye projelerinin gerek kendi içerisinde gerekse de mali alandaki di¤er projelerle eﬂ güdüm
içerisinde birlikte çal›ﬂabilirlik esaslar› dahilinde yürütülebilmesi, bu hedefi gerçekleﬂtirebilmenin önemli ﬂartlar›ndan birisini oluﬂturmaktad›r.
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