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SĐRKÜLER                 Đstanbul, 05.08.2011 
Sayı: 2011/174                Ref: 4/174 
 
Konu:  
GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLI ĞININ BÜTÇE PERFORMASININ AÇIKLANDI ĞI VE 
BĐLGĐ ĐŞLEM TEKNOLOJ ĐLERĐ SAYESĐNDE VERGĐ DENETĐMLER ĐNĐN VE 
MÜKELLEF H ĐZMETLER ĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ ĐLE E-FATURA, E-DEFTER, E-
HACĐZ GĐBĐ ÖNEML Đ VERGĐ UYGULAMALARINDA GEL ĐR ĐDARESĐ 
BAŞKANLI ĞI TARAFINDAN YAPILACAK OLAN DÜZENLEMELER ĐN 
AÇIKLANDI ĞI RAPOR YAYINLANMI ŞTIR  
 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde; genel yönetim 
kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı 
aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna 
açıklayacakları hüküm altına alınmıştı. Söz konusu yasa maddesi çerçevesinde Gelir Đdaresi 
Başkanlığı “2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” nu yayınlamıştır.  
 
Raporda GĐB’nın bütçe performansına ve hedeflerine yer verilmiş, ayrıca vergi idaresinin 
bilgi işlem teknolojisine yaptığı yatırımlar; bu yatırımlar sayesinde mükellef hizmetleri ile 
vergi denetimlerinde yaşanan gelişmeler ve yakın zamanda hayata geçirilecek projeler 
açıklanmıştır. Ayrıca raporda yakın zamanda mali mevzuatta yapılması planlanan bazı 
değişikliklere ve e-haciz, e-defter ve e-fatura uygulamalarındaki gelişmelere de yer 
verilmiştir.  
 
Raporda yer alan ve uygulamada mükellefler açısından özellik arz eden bazı konulara aşağıda 
kısaca yer verilmektedir.  
 

• Elektronik fatura (e-fatura) uygulamaları: 
 
E-fatura ile faturalama süreçlerinin tümü elektronik yöntemler aracılığı ile 
gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle e-fatura uygulamasında fatura oluşturma, gönderme, 
muhafaza ve istendiğinde ibraz edilmesi ile ilgili tüm işlemler kağıt kullanılmaksızın 
yapılabilmektedir. GĐB tarafından yapılan açıklamaya göre, Haziran 2011 sonu itibariyle 
2.882 kullanıcı uygulamadan yararlanabilmektedir. GĐB e-fatura uygulamasının 
geliştirilmesine yönelik yeni yazılımların yapıldığını ve uygulamaya alındığını açıklamıştır  
 
GĐB raporunda elektronik fatura kayıt sisteminde (EFKS) 1.503.131.303 adet fatura üretilerek 
ikinci nüshalarının dijital ortamda saklandığı açıklanmıştır. GĐB raporunda, EFKS’nin 
geliştirilerek elektronik arşiv uygulamasına dönüştürülmesi çalışmalarının başlatıldığı, 
elektronik arşiv uygulaması ile ilgili tebliğ hazırlama çalışmalarının önümüzdeki dönemde 
tamamlanacağı, e-fatura uygulamasının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarına 
devam edileceği belirtilmiştir.  
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• Yevmiye ve defteri kebirin elektronik ortamda tutulması, “e-defter” 

uygulamaları: 
 
Raporda yer verilen bilgilere göre, mükelleflerin tutmak zorunda oldukları defterlerin 
elektronik ortamda oluşturulması, onaylanması ve muhafazası ile ilgili hukuki ve teknik 
altyapı çalışmalarında nihai aşamaya gelindiği, bu kapsamda yevmiye defteri ve defter-i 
kebirin elektronik ortamda oluşturulmasında kullanılacak format ve standartlarla ilgili teknik 
kılavuzlar ve uygulama yazılımının hazırlandığı, konu ile ilgili tebliğ hazırlama çalışmalarının 
devam ettiği açıklanmıştır.   
 

• T.C. Kimlik numaralarının vergi kimlik numaraları i le eşleştirilmesi çalışmaları: 
 
Raporda yer alan bilgiye göre, MERNĐS sistemi aracılığıyla, 30.06.2011 tarihi itibariyle 
mevcut 40.240.082 gerçek kişi mükellefin vergi kimlik numaraları T.C. kimlik numaraları ile 
eşleştirilmi ştir. Raporda yer alan açıklamalara göre, vergi kimlik numarası ile T.C. kimlik 
numarası eşleştirilmesi işlemleri önümüzdeki dönemde de sürdürülecek, vergi kimlik 
numarası ve faal mükellef istatistikleri her ayın ilk haftasında yayınlanacaktır.  
 

• Vergi idaresindeki bilgi işlem, otomasyon faaliyetleri: 
 
Gelir Đdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan raporda;   
 
- Vergi dairesi uygulama yazılımları (e-VDO) ile vergi dairelerindeki tüm işlemlerin 
elektronik ortamda yapılması ve takibi hedeflenmiş, bugün itibariyle 448 vergi dairesi, Büyük 
Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı, 585 mal müdürlüğünün e-VDO sayesinde otomasyon 
kapsamında bulunduğu,  

- Vergi dairesi başkanlığı/Defterdarlık otomasyon projesi (DEFGEL) uygulama 
yazılımları ile vergi dairesi başkanlığı ve defterdarlık işlemlerinin bilgisayarlarla yapılarak iş 
yükünün azaltılmasının hedeflendiği, 30 Vergi Dairesi Başkanlığı ile 52 Defterdarlık Gelir 
Müdürlüğünün evrak, tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma, anlaşmalı matbaaların takibi, yaygın 
ve yoğun denetim tutanak işlemleri gibi uygulamaların  otomasyon kapsamına alındığı, vergi 
mevzuatı ve uygulamada yapılan değişiklikler doğrultusunda projenin geliştirilmesine devam 
edileceği,  
 
- Takdir Komisyonu Otomasyonu; Daimi Takdir Komisyonu işlemleri ile komisyona bağlı 
vergi daireleri takdire sevk işlemlerinin entegre bir yapıda otomasyon ortamında yapılmasının 
sağlandığı proje 62 Daimi Takdir Komisyonu ve vergi dairesi/malmüdürlüğü bünyesinde 
kurulan geçici takdir komisyonlarında kullanılmaya başlandığı, Takdir Komisyonu 
Otomasyonu’nun (TAKKOM)  vergi mevzuatı değişiklikleri, yenilikleri ve GĐB’nın 
ihtiyaçları doğrultusunda vergi dairesi uygulama yazılımlarının geliştirilmesine devam 
edileceği,  
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- 84 Seri No.lı KDV Genel Tebliği Özel Esas Uygulaması Otomasyon Sistemi; 84 Seri 
No.lı KDV Genel Tebliğinin II. Özel Esaslar bölümündeki düzenlemeler doğrultusunda Vergi 
Dairesi Başkanlıkları/Defterdarlıklar tarafından sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı 
belge (SMĐYB) düzenleyen, kullanan veya haklarında olumsuz tespit bulunan mükelleflerin 
"Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık Otomasyonu Projesi (DEFGEL)" sistemi içerisinde 
geliştirilen "84 Seri No.lı KDV Genel Tebliği Özel Esas Uygulaması" yazılımlarına 
girişlerinin yapılmasına, mevzuat ve uygulamada meydana gelen değişiklikler ve 
kullanıcıların istekleri doğrultusunda projenin geliştirilmesi çalışmalarına devam edileceği,  
 
- DEFGEL  bünyesinde geliştirilen KDV Đade Đzleme Takip Sistemi (KODSIS) 
uygulamasının devreye alındığı, 29 Vergi Dairesi Başkanlığı ve 52 Defterdarlıkta 
uygulamanın çalıştığı,  
 
- KDV Đadesi Risk Analizi Projesi; bütün iade hakkı doğuran işlemlerde mükelleflerin iade-
mahsup taleplerine ilişkin listelerini Đnternet Vergi Dairesi üzerinden göndermelerinin 
sağlandığı, önceden vergi dairesi personeli tarafından manuel olarak yapılan ve uzun zaman 
alan kontroller ve analizlerin tamamına yakını sistem tarafından otomatik olarak yapılarak 
vergi dairelerine rapor edilmeye başlandığı ve bu suretle KDV iadesi talep eden mükellefler 
ve vergi dairelerinin kırtasiyecilikten çok büyük oranda kurtarıldığı ve iade işlemlerine de hız 
kazandırıldığı, ayrıca iadelerde tedarikçilerin vergisel uyumlarının  takip edilip 
mükelleflerin detaylı analizlere tabi tutulduğu,  
 
- Kurum ve Kurulu şlarla Veri Paylaşımı; E-VDO ile diğer kurum ve kuruluşların 
otomasyon sistemleri arasında veri alışverişini sağlayacak uyumlaştırma çalışmalarının devam 
ettiği, bu kapsamda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu 
Başkanlığı, Đstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Türkiye 
Đhracatçılar Meclisi Başkanlığı, BOTAŞ, Şeker Kurumu ve Bayındırlık Đskan Bakanlığı olmak 
üzere toplam 11 kurum ile web servis aracılığı ile mükellef bilgileri (vergi kimlik no, TC 
kimlik no, adres, mükellefiyet durumu, işe başlama ve terk tarihi vb.) ve borç bilgisi 
konularında bilgi paylaşımı amacıyla web servis hazırlandığı, E-VDO ile diğer kurum ve 
kuruluşların otomasyon sistemleri arasında veri alışverişini sağlayacak uyumlaştırma 
çalışmalarına devam edileceği,  
 
- Etkin vergi yönetimi ve denetimi çalışmaları kapsamında mükellefler ve sektörlere ait 
veriler, istatistiksel ve matematiksel yöntemlerle değerlendirilerek, "Makro Analiz 
Raporları"nın  oluşturulduğu, bu raporlarla; mükelleflerin geçmiş dönem verileri ve 
bulunduğu sektördeki diğer mükellefler karşısındaki vergisel uyum durumlarının tamamen 
objektif kriterlere dayalı olarak tespit edilmeye çalışılarak riskli olabilecek muhtemel 
sonuçların vergi dairelerine raporlanmak üzere teknik alt yapı çalışmalarının yapıldığı,  
 
- Merkezi Risk Analizi ve Katmanlaştırma (MERAK) Projesi  uygulamaya konularak, veri 
ambarından alınan veriler ile riskli mükelleflerin tespiti çalışmalarına başlandığı, bu 
çalışmalarda son aşamaya gelindiği,  
 



 

4 

 
- 2004 ve sonrasında düzenlenen özel fatura bilgilerinin  Gümrük Müsteşarlığı’ndan web 
servis aracılığıyla alınarak vergi dairesi sorgulamasına açıldığı,  
 
- 3568 sayılı Kanunu ihlal etmekten dolayı bazı meslek mensuplarına TURMOB Disiplin 
Kurulu tarafından verilen cezalar resmi gazetede yayınlandıktan sonra Gelir Đdaresi 
Başkanlığı tarafından bu meslek mensuplarının mesleklerini icra etmemeleri yönünde gerekli 
tedbirlerin alınmasına ilişkin olarak bilgi girişleri yapıldığı,  
 
açıklanmıştır.  
 

• E-beyanname uygulamaları: 
 
Gelir Đdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan raporda;   
 
- Tasfiye halinde verilen beyannamelerin e-beyanname sisteminden gönderilmesinin 
sağlanacağı,  
 
- Banka şubeleri tarafından verilmesi gereken banka ve sigorta muameleleri vergisi 
beyannamelerinin bankaların kanuni merkezlerince verilmesinin sağlanacağı,  
 
- Araç Sürücü Bilgi Sistemi kapsamında ÖTV 2A Beyannamesi için Gelir Đdaresi Başkanlığı 
internet vergi dairesi uygulaması üzerinden, beyannamelerin kabulü ve tahakkuk verme 
işlemleri için gerekli çalışmaların devam edeceği,  
 
- Emniyet Genel Müdürlüğü ile GĐB arasında bulunan hat üzerinden ÖTV 2A Beyannamesi 
için ödeme ve araç bilgileri ile değerli kağıt bilgilerinin tahsilatına ilişkin bilgilerin 
sorgulanması için yeni bir web servisinin yazılarak test ortamında açıldığı, Emniyet Genel 
Müdürlüğü’nün testlerini tamamlamasına müteakip gerçek verilerin de sorgulanmasının 
yapılmasının sağlanacağı, . 
 
- Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin internet vergi dairesine 
elektronik ortamda bilgi girişi yapılmadan meslek mensuplarının sözleşme düzenlemedikleri 
mükelleflerin beyannamelerini elektronik ortamda göndermelerine izin verilmeyeceğine 
ili şkin çalışmalar yapılacağı,  
 
açıklanmıştır.  
 

• E-haciz, internet bankacılığı,  mükellef cari hesabı uygulamaları ile daha etkin 
bir tahsilat yönetimi ve trafik cezalarının online ortamda takibi ve tahsili 
alanındaki çalışmalar:   

 
Gelir Đdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan raporda;   
 
- Vergi tahsilatına yetkili bankaların vadesinden sonra vergi tahsilatı yapabilmeleri için 
program değişikli ği sağlanacağı,  
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- Đnternet bankacılığı üzerinden vergi tahsilatının bütün bankalara yaygınlaştırılması 
çalışmalarının tamamlanacağı,  
 
- Vadesi geçen vergi borçlarının bankalarca da tahsil edilmesi amacıyla bankalarla görüşmeler 
yapıldığı, konuya ilişkin sistem alt yapısı ve ikincil mevzuat çalışmalarının tamamlanacağı,  
 
- Mükelleflerin motorlu taşıtlar vergisini ve trafik para cezalarını kredi kartı ile ödemelerine 
yönelik sistem altyapısı geliştirileceği,  
 
- Mükelleflere ait tahakkuk ve tahsilat kayıtlarının bir arada görülmesini ve mükellefin hesap 
bakiyesinin güncel olarak izlenmesini sağlayacak olan Mükellef Cari Hesabına ili şkin 
ikincil mevzuat ve sistem alt yapısının hazırlanmasına yönelik çalışmaların devam edeceği,  
 
- Türkiye genelinde tahsilatta etkinliği sağlamak ve mükelleflerin gönüllü uyumunu artırmak 
için kurulan borç takip sisteminin geliştirileceği, borç stoku analizleriyle mükellef borç 
stoklarındaki artışın kaynaklarının tespit edileceği bildirilmi ştir. 
 
- E-Haciz Projesi Gelir Đdaresi Başkanlığı yetkilileri, vergi borcu bulunanların banka 
hesaplarından sonra gayrimenkul ve motorlu taşıtlarına da e-Haciz uygulamasının 
başlatılacağını açıklamıştır. Raporda, vergi dairelerince düzenlenen haciz bildirilerinin banka 
genel merkezlerine, banka bildirimlerinin vergi dairelerine ve vergi dairesi 
değerlendirmelerinin banka genel merkezlerine elektronik ortamda aktarımını sağlayan 
projenin pilot uygulamasının anlaşma sağlanan 39 banka ile yürütüldüğü, projeye ilişkin 
yazılımlarda iyileştirme amaçlı düzenlemeler yapıldığı,  
 
- Trafik idari para cezası tutanak bilgilerinin Emniyet Genel Müdürlüğünce Gelir Đdaresi 
Başkanlığına elektronik ortamda gönderilmesini öngören web servisinin hazırlandığı ve test 
ortamına açıldığı, test çalışmasının ardından sistemin tüm Türkiye’de uygulamaya konulacağı 
ve trafik para cezalarının, alınacak verilere istinaden otomatik olarak mükellef hesabına 
işlenerek, tahakkuk edeceği  
 
açıklanmıştır.  
 

• Vergi mevzuatında yapılacak değişiklikler: 
 
Gelir Đdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan raporda;   
 
- KDV uygulamalarına ilişkin olarak yayımlanan Genel Tebliğlerin tek bir Genel Tebliğde 
toplanması projesi ile ilgili çalışmaların devam ettiği,  
 
- Ülkemizde faaliyette bulunan sektörlerin KDV beyanlarının ve bu beyanlara göre tahakkuk 
eden vergilerin analiz edilmesi projesiyle ilgili çalışmaların sürdürüleceği,  
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- Ayrıca, AB ile ilgili bilgi değişimi ve AB direktiflerine uygun olmayan maddelerin tespit 
edilmesi çalışmalarına devam edileceği,  
 
- 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisine 
ili şkin hükümlerin yeniden düzenlenmesi hazırlık çalışmaları yapıldığı,  
 
- Türev ürünlerin BSMV karşısındaki durumunun belirleneceği,  
 
açıklanmıştır.  
 

• Elektronik dava takip sistemi: 
 
Raporda, vergi ihtilaflarından kaynaklanan savunmalarda etkinliği artırmak, idarenin savunma 
stratejisinde yeknesaklığı sağlamak ve ihtilaflarla ilgili istatistikî bilgilere elektronik ortamda 
erişmek, ihtilafları asgari düzeye indirmek ve bunu sağlayacak tedbirleri zamanında almaya 
katkıda bulunmak amacıyla Elektronik Dava Takip Projesi’nin uygulamaya konulacağı 
açıklanmıştır.  
 

• Đçki ve tütün mamullerinde bandrol uygulaması, riskli ve sorunlu markaların 
tespiti ve takibi:  

 
Raporda, sahada gerçekleştirilen ve birer örneği GĐB’na intikal ettirilen tüm Bandrol Denetim 
Tutanakları’nın bilgisayara işlenerek arşivlenmesi ve biriken bu bilgilerden hareketle tütün 
mamulleri ve alkollü içkiler sektöründe faaliyet gösteren riskli (dağıtıcı, perakendeci v.b.) 
firmalarla bu firmaların bandrol mevzuatı açısından sorunlu markalarının tespit edilerek 
gerekli önlemlerin alınmasının sağlanacağı açıklanmıştır.  
 
Saygılarımızla,  
 
       DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
          MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 
EK:  
Gelir Đdaresi Başkanlığı 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu  
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 Kamu kaynaklarõnõn etkili, ekonomik ve verimli bir  ekilde elde edilmesi ve 

kullanõlmasõnõ, hesap verebilirli!in ve mali saydamlõ!õn sa!lanmasõnõ, kamu mali yönetimin 

yapõsõnõ ve i leyi ini, kamu bütçelerinin hazõrlanmasõnõ, uygulanmasõnõ, tüm mali i lemlerin 

muhasebele tirilmesini, raporlanmasõnõ ve mali kontrolü düzenlemeyi amaçlayan 5018 sayõlõ 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde; genel yönetim 

kapsamõndaki kamu idarelerinin bütçelerinin ilk altõ aylõk uygulama sonuçlarõnõ, ikinci altõ 

aya ili kin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini temmuz ayõ içinde kamuoyuna 

açõklayacaklarõ öngörülmü  bulunmaktadõr. 

 

Yapõlan bu düzenleme ile mali disiplin ön planda tutulmu , kaynaklarõn etkili, 

ekonomik ve verimli kullanõlmasõ hedeflenmi , uluslararasõ standartlara uygun daha etkin bir 

kamu mali yönetim ve kontrol sistemi olu turulmu tur. 

 

Bu kapsamda, Ba kanlõ!õmõzõn ilk altõ aylõk bütçe uygulama sonuçlarõ ile ikinci altõ 

aya ili kin beklentileri, hedefleri ve yapõlmasõ planlanan faaliyetlerini içeren “2011 Yõlõ 

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmaktadõr. 

 
 

 

          Mehmet K LC  

                     Gelir  daresi Ba#kanõ 
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I-  OCAK-HAZ RAN 2011 DÖNEM NDE GERÇEKLE"T R LEN FAAL YETLER 
 
Ocak-Haziran 2011 döneminde Ba kanlõ!õmõz tarafõndan bütçe gelir performansõnõn artõrõlmasõ 

amacõyla gerçekle tirilmi  olan faaliyetler a a!õda yer almaktadõr:   
 
I.1. Mükellef Odaklõ Hizmet Anlayõ#õ Çerçevesinde Yapõlan Çalõ#malar 

 
 1995 yõlõnda ba layan her mükellefe ya am boyu tek “vergi kimlik numarasõ” uygulamasõ 

01.01.2007 tarihinden itibaren gerçek ki i mükelleflerde vergi kimlik numarasõ yerine T.C. 
kimlik numarasõnõn kullanõlmasõ yöntemine dönü mü tür. Bu amaçla, MERN"S sistemi 
aracõlõ!õyla, 30.06.2011 tarihi itibariyle mevcut 40.240.082 gerçek ki i mükellefin vergi 
kimlik numaralarõ T.C. kimlik numaralarõ ile e le tirilmi tir. 

 
 G"B internet sitesi üzerinden, motorlu ta õtlar vergisi, trafik idari para cezalarõ, geçi  ücreti ve 

idari para cezasõ ile Karayolu Ta õma Kanunu idari para cezalarõ 11 bankanõn kredi kartõyla 
tahsil edilmekte iken, Mayõs ayõnda 1 banka daha bu kapsamda tahsilata ba lamõ  olup, kredi 
kartõ ile tahsilat yapan banka sayõsõ 12’ye yükselmi tir. Di!er bankalarla da entegrasyon 
çalõ malarõ devam etmektedir.   

 
 Motorlu Ta õtlar Vergisi ve Trafik Para Cezalarõnõn banka  ube ve banka internet ortamõnda 

kredi kartõ ile ödenebilmesi uygulamasõ üç banka ile yürütülmektedir.   
 

 6111 sayõlõ Kanun kapsamõndaki alacaklarõn kredi kartõ aracõlõ!õyla tahsil edilmesine yönelik 
olarak 11 banka ile protokol imzalanmõ  olup, söz konusu alacaklarõn bu bankalarõn kredi 
kartõ kullanõlmak suretiyle ödenmesine imkan sa!lanmõ tõr. Söz konusu alacaklarõn banka 
 ube ve banka internet ortamõnda tahsili için üç banka ile uygulama yürütülmektedir. Di!er 
bankalarõn uygulamaya alõnmasõ çalõ malarõna devam edilmektedir.   

 
 Ba kanlõ!õmõzõn anla malõ oldu!u bankalar ile yaptõ!õ protokol çerçevesinde bankalarõn 

mükelleflerin borç bilgilerini sorgulayarak tahsilat yapmasõnõ ve yapõlan tahsilatlarõn 
mükellef hesaplarõna anõnda i lenmesini sa!layan e-tahsilat sistemi 24 banka ve PTT ile 
yürütülmektedir. 6111 sayõlõ Kanun kapsamõnda yapõlandõrõlan dosyalar ve matrah artõrõmõ 
vergilerine ili kin tutarlarõn tahsil imkanõ sa!lanmõ tõr.    

 
 Elektronik Fatura Uygulamasõ (e-fatura) ile faturalama süreçlerinin tümü elektronik 

yöntemler aracõlõ!õ ile gerçekle tirilmektedir. Bu nedenle e-fatura uygulamasõnda fatura 
olu turma, gönderme, muhafaza ve istendi!inde ibraz edilmesi ile ilgili tüm i lemler ka!õt 
kullanmaksõzõn yapõlmaktadõr. Haziran 2011 sonu itibariyle 2.882 kullanõcõ uygulamadan 
yararlanabilmektedir. E-fatura uygulamasõnõn geli tirilmesine yönelik yeni yazõlõmlar 
yapõlmõ  uygulamaya alõnmõ tõr. 

 
 Elektronik Fatura Kayõt Sisteminde (EFKS) 1.503.131.303 adet fatura üretilerek ikinci 

nüshalarõ dijital ortamda saklanmõ tõr. EFKS’nin geli tirilerek elektronik ar iv uygulamasõna 
dönü türülmesi çalõ malarõ ba latõlmõ tõr.  
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 Mükelleflerin tutmak zorunda olduklarõ defterlerin elektronik ortamda olu turulmasõ, 
onaylanmasõ ve muhafazasõ ile ilgili hukuki ve teknik altyapõnõn olu turulmasõ çalõ malarõ 
nihai a amaya gelmi tir. Bu kapsamda yevmiye defteri ve defteri kebirin elektronik ortamda 
olu turulmasõnda kullanõlacak format ve standartlarla ilgili teknik kõlavuzlar ve uygulama 
yazõlõmõ hazõrlanmõ  olup konu ile ilgili tebli! hazõrlama çalõ malarõ devam etmektedir.  

 
 Bir e-devlet uygulamasõ olan e-beyanname projesi kapsamõnda beyannameler ve ekleri 

01.04.2004 tarihinden itibaren internet üzerinden alõnmaktadõr. Projeye 8 çe it beyanname ile 
ba lanõlmõ  olup, Ocak 2011 tarihi itibariyle 35 çe it beyanname elektronik ortamda 
alõnmaktadõr.  Vergi mevzuatõ de!i iklikleri, yenilikleri veya Ba kanlõ!õmõzõn ihtiyaçlarõ 
do!rultusunda beyannamelerde yapõlan revizyonlar e-beyanname uygulamasõ ile uyumlu hale 
getirilmi tir.  

 
 Beyannamelere ilave olarak bilânço esasõna tabi mükelleflerin 2010 yõlõ ve takip eden 

dönemler için 403 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli!inde yer alan “Kesin Mizan” 
bildirimleri de elektronik ortamda alõnmaya ba lanmõ tõr. 

  
 6111 sayõlõ Bazõ Alacaklarõn Yeniden Yapõlandõrõlmasõ "le Sosyal Sigortalar Ve Genel Sa!lõk 

Sigortasõ Kanunu Ve Di!er Bazõ Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De!i iklik 
Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun gere!i uygulamaya konulan 15 çe it yeni beyannamenin 
elektronik ortamda alõnmasõ sa!lanmõ tõr. E-beyanname sistemi ile beyanname gönderme 
oranõ % 99 olup, 6111 sayõlõ Kanun kapsamõnda alõnan beyannamelerin % 99,85’i e-
beyanname ile alõnmõ tõr. 

 
 E-beyanname sistemi ile beyanname göndermek isteyen veya internet vergi dairesi 

hizmetlerinden faydalanacak mükelleflere yardõmcõ olmak amacõ ile kurulan ça!rõ merkezi 
01 Ekim 2004 tarihinden itibaren 444 0 435 no’lu telefondan 7 gün 24 saat hizmete devam 
etmektedir. Ça!rõ merkezi personeli uygulamalarda yapõlan yeni düzenlemeler do!rultusunda 
e!itilmekte olup, yõllõk ortalama 350.000 ça!rõya cevap vermektedir.  

 
 1512 Sayõlõ Noterlik Kanununun 27 nci maddesinde yer alan hüküm uyarõnca 1, 2 ve 3 üncü 

sõnõf noterliklere atanan ve sözü edilen noterliklerde görev yapan noterler veya noterlik 
görevini ifa ile mükellef olanlarõn, tasdik ettikleri belgelere ve defterlere ili kin bilgileri 
elektronik ortamda göndermeleri sa!lanmõ tõr. 

 
 Tütün ve Alkollü "çki Ürünleri "thal Eden Mükelleflerin, ithal etti!i ürünlere ait bandrol ve 

bandrollü ithal ürün bilgilerine ili kin bildirimlerini "nternet Vergi Dairesinden verebilmeleri 
sa!lanmõ tõr. 

 
 

I.2. Bilgi  #lem Faaliyetleri 
 
 Otomasyon Sistemleri " letim ve Kullanõm Yönetimi Faaliyeti (Yardõm Masasõ) ; Gelir 

"daresi Ba kanlõ!õ’nca yürütülen otomasyon projelerinin uygulandõ!õ vergi dairesi 
ba kanlõklarõ, vergi dairesi müdürlükleri, malmüdürlükleri ile defterdarlõklar, takdir 
komisyonu ba kanlõklarõ ve vergi denetim birimlerinde kurulu bilgisayar sistemleri ve 
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ileti im ba!lantõlarõnõn sürekli, arõzasõz ve sorunsuz çalõ masõ, otomasyon hizmetlerinin 
kesintisiz yürütülmesi amacõyla en son teknolojiye uygun telefon santrali ve ileti im 
yazõlõmlarõ edinilmek suretiyle teknik bazda yardõm masalarõnõn birle tirilmesi 
gerçekle tirilmi tir. 

 
 Vergi Dairesi Uygulama Yazõlõmlarõ (E-VDO) ; vergi dairesi i lemlerinin tümünün 

bilgisayarlarla yapõlarak i  yükünün azaltõlmasõ, vergi dairesi çalõ malarõnda etkinlik ve 
verimlili!in artõrõlmasõ ve bilgisayar ortamõnda toplanan bilgilerden sa!lõklõ bir karar destek 
ve yönetim bilgi sisteminin olu turulmasõ hedeflenerek, 1997 yõlõnda Client-server mimaride 
çalõ an (VDO) bir yapõda hazõrlanmõ tõr. 2004 yõlõnda vergi dairesi otomasyon 
uygulamalarõnda merkezi bir yapõya geçilmesi kararõ do!rultusunda mevcut otomasyon 
uygulamalarõ merkezi bir yapõda (e-VDO) tekrar hazõrlanarak, 2005-2009 yõllarõ arasõnda 
otomasyon kapsamõnda olmayan vergi daireleri ve mal müdürlükleri gelir birimlerinin e-
VDO ile otomasyona geçirilmesi, VDO uygulamalarõ ile çalõ an vergi dairelerinin ise 
otomasyon sistem de!i ikli!i gerçekle tirilmi tir. Bugün itibariyle; 448 vergi dairesi (e-
VDO), Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Ba kanlõ!õ (e-VDO), 585 malmüdürlü!ü (e-VDO) 
otomasyon kapsamõnda bulunmaktadõr. Halen vergi mevzuatõ de!i iklikleri ve yenilikleri 
do!rultusunda vergi dairesi uygulama yazõlõmlarõnõn geli tirilmesine devam edilmekte olup, 
6111 sayõlõ Kanun kapsamõnda yeni yazõlõmlar hazõrlanmõ , bazõ yazõlõmlarda ise 
düzenlemeler yapõlmõ tõr. 

 
 Vergi Dairesi Ba kanlõ!õ/Defterdarlõk Otomasyon Projesi (DEFGEL) Uygulama Yazõlõmlarõ 

; bu sistem ile Vergi Dairesi Ba kanlõ!õ ve Defterdarlõk i lemlerinin bilgisayarlarla yapõlarak 
i  yükünün azaltõlmasõ hedeflenmektedir. 30 Vergi Dairesi Ba kanlõ!õ ile 52 Defterdarlõk 
Gelir Müdürlü!ünün evrak, tarhiyat öncesi ve sonrasõ uzla ma, anla malõ matbaalarõn takibi, 
yaygõn ve yo!un denetim tutanak i lemleri gibi uygulamalarõ otomasyon kapsamõna 
alõnmõ tõr. Vergi mevzuatõ ve uygulamada yapõlan de!i iklikler do!rultusunda projenin 
geli tirilmesine devam edilmektedir. 

 
 Takdir Komisyonu Otomasyonu; Daimi Takdir Komisyonu i lemleri ile komisyona ba!lõ 

vergi daireleri takdire sevk i lemlerinin entegre bir yapõda otomasyon ortamõnda 
yapõlmasõnõn sa!landõ!õ proje 62 Daimi Takdir Komisyonu ve vergi dairesi/malmüdürlü!ü 
bünyesinde kurulan geçici takdir komisyonlarõnda kullanõlmaya ba lanõlmõ tõr. 

 
 84 Seri No’lu KDV Genel Tebli!i Özel Esas Uygulamasõ Otomasyon Sistemi ; 84 Seri No’lu 

KDV Genel Tebli!inin II. Özel Esaslar bölümündeki düzenlemeler do!rultusunda Vergi 
Dairesi Ba kanlõklarõ/Defterdarlõklar tarafõndan sahte veya muhteviyatõ itibariyle yanõltõcõ 
belge (SM"YB) düzenleyen, kullanan veya haklarõnda olumsuz tespit bulunan mükelleflerin 
"Vergi Dairesi Ba kanlõ!õ/Defterdarlõk Otomasyonu Projesi (DEFGEL)" sistemi içerisinde 
geli tirilen "84 Seri No’lu KDV Genel Tebli!i Özel Esas Uygulamasõ" yazõlõmlarõna 
giri lerinin yapõlmasõna, mevzuat ve uygulamada meydana gelen de!i iklikler ve 
kullanõcõlarõn istekleri do!rultusunda projenin geli tirilmesi çalõ malarõna devam 
edilmektedir. 84 Seri No’lu KDV Genel Tebli!inin II. Özel Esaslar bölümüne göre "Vergi 
Dairesi Ba kanlõ!õ/Defterdarlõk Otomasyonu Projesi (DEFGEL)" sistemine dahil edilmeyen 
‘belgeleri kaybolan / çalõnan / zayi olan, taklit edilen veya adõna gerçek dõ õ belge bastõrõlõp 
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 Kurum ve Kurulu larla Veri Payla õmõ; E-VDO ile di!er kurum ve kurulu larõn otomasyon 

sistemleri arasõnda veri alõ veri ini sa!layacak uyumlula tõrma çalõ malarõ devam etmektedir. 
Bu kapsamda, Çalõ ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõ!õ, Sanayi ve Ticaret Bakanlõ!õ, Maliye 
Bakanlõ!õ Muhasebat Genel Müdürlü!ü, Sa!lõk Bakanlõ!õ, Sosyal Güvenlik Kurumu 
Ba kanlõ!õ, "stanbul Büyük ehir Belediye Ba kanlõ!õ, Yargõtay Ba kanlõ!õ, Türkiye 
"hracatçõlar Meclisi Ba kanlõ!õ, BOTA#, #eker Kurumu ve Bayõndõrlõk "skan Bakanlõ!õ 
olmak üzere toplam 11 kurum ile web servis aracõlõ!õ ile mükellef bilgileri (vergi kimlik no, 
TC kimlik no, adres, mükellefiyet durumu, i e ba lama ve terk tarihi vb.) ve borç bilgisi 
konularõnda bilgi payla õmõ amacõyla web servis hazõrlanmõ tõr. 

 
 NACE Faaliyet Kodlarõ Çalõ masõ ; mükelleflerin faaliyetlerinin belirlenmesinde kullanõlan 

ISIC meslek kodlarõ, Avrupa Birli!ine üye ülkelerin kullanmakta zorunlu oldu!u Avrupa 
Toplulu!unda Ekonomik Faaliyetlerin "statistikî Sõnõflamasõna (Statistical Classification of 
Economic Activities in the European Community – NACE) dönü türülmesi sonucunda 
NACE Rev.2 faaliyet kod sistemine geçilerek Avrupa "statistik Kurumu (EUROSTAT) 
sõnõflandõrmasõna uyum sa!lanmõ tõr. Ba kanlõ!õmõz merkez ve ta ra birimlerinde halen 
kullanõlmakta olan NACE Rev.2 faaliyet kodlarõnõn di!er kamu kurumlarõnda da ortak 
kullanõlabilmesi ve Esnaf ve Sanatkarlar Odalarõnõn kullandõ!õ meslek kollarõ, GT"P, CPA, 
PRODCOM ürün kodlarõ ile uyumunun sa!lanmasõ amacõyla Sanayi ve Ticaret Bakanlõ!õ 
koordinatörlü!ünde, Gelir "daresi Ba kanlõ!õ, TESK, Milli E!itim Bakanlõ!õ, TÜ"K, Sosyal 
Güvenlik Kurumu, Mesleki Yeterlilik Kurumu, TOBB ve KOSGEB’in katõlõmlarõ ile 
olu turulan çalõ ma grubu aracõlõ!õyla tamamlanmõ  ve 01.02.2011 tarihi itibariyle di!er 
kamu kurumlarõ arasõnda ortak olarak kullanõlacak olan güncel NACE Rev.2.1 faaliyet 
kodlarõna geçilmi tir.  

 
 Özelge Sistemi; bu sistem ile mükellefin uyum maliyetinin azaltõlmasõ amacõyla Vergi 

Dairesi Ba kanlõklarõ/Defterdarlõklar tarafõndan alõnan özelge taleplerinin hazõrlanõp Gelir 
"daresi Ba kanlõ!õ’na gönderilmesi ve Ba kanlõk bünyesinde olu turulan komisyon 
tarafõndan onaylanmasõ, özelgelerin mükellefe verilecek  ekilde hazõrlanma i lemlerinin 
tümünün elektronik ortamda tamamlanmasõ ve tüm Gelir "daresi Te kilatõnca payla õlabilir 
bir zemine ta õnmasõ sa!lanmõ tõr. Vergi mevzuatõ ve uygulamada yapõlan de!i iklikler 
do!rultusunda projenin geli tirilmesine devam edilmektedir.  

 DEFGEL bünyesinde geli tirilen KDV "ade "zleme Takip Sistemi (KODSIS) uygulamasõ 
devreye alõnmõ tõr. 29 Vergi Dairesi Ba kanlõ!õ ve 52 Defterdarlõkta uygulama çalõ maktadõr.  

 Ta õnõr mal yönetimi sistemi ile kamu idarelerine ait ta õnõr mallarõn otomasyon ortamõnda 
giri , çõkõ  ve zimmet kayõtlarõnõn yapõlmasõ kullanõlacak defter, belge ve cetvellerin 
bilgisayar ortamõnda tutulmasõ ve yönetimi sa!lanmõ tõr. 

 "nsan kaynaklarõ uygulama yazõlõmlarõ ile atama, nakil, sicil terfi, emeklilik ve benzeri özlük 
i  ve i lemleri otomasyon kapsamõnda yapõlmaktadõr. 
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 2004 ve sonrasõnda düzenlenen özel fatura bilgilerinin Gümrük Müste arlõ!õ’ndan web servis 
aracõlõ!õyla alõnarak vergi dairesi sorgulamasõna açõlmõ tõr.  
 

 3568 sayõlõ Kanunu ihlal etmekten dolayõ bazõ meslek mensuplarõna TURMOB Disiplin 
Kurulu tarafõndan verilen cezalar resmi gazetede yayõnlandõktan sonra Gelir "daresi 
Ba kanlõ!õ tarafõndan bu meslek mensuplarõnõn mesleklerini icra etmemeleri yönünde gerekli 
tedbirlerin alõnmasõna ili kin olarak bilgi giri leri yapõlmõ tõr. 

 
 Türkiye "statistik Kurumu Ba kanlõ!õ’nca yürütülen Resmi "statistik Programõna “Ulusal 

Veri Yayõmlama Takvimine” göre aylõk olarak vergi kimlik numarasõ sayõlarõ ve vergi 
türlerine göre il bazõnda faal mükellef sayõlarõ konusunda veri aktarõlarak payda  kurum 
olarak katkõ sa!lanmõ tõr.  

 
 405 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli!i gere!i aracõlõk yetkisi almõ  meslek 

mensuplarõnõn aralarõnda Elektronik Beyanname Aracõlõk ve Sorumluluk 
Sözle mesi/Elektronik Beyanname Aracõlõk Sözle mesi düzenledikleri mükelleflere ait 
beyannameleri elektronik ortamda gönderebilmeleri için öncelikle Elektronik Beyanname 
Aracõlõk ve Sorumluluk Sözle mesinin bilgi giri lerinin elektronik ortamda internet vergi 
dairesine yapõlmasõ sa!lanmõ tõr. 

 
 
I.3.  nteraktif Hizmetler  
 
 Kõsa Mesaj Bilgilendirme Servisi ile mevzuata ili kin haberler sistem abonelerine otomatik 

olarak kõsa mesaj bildirimi ile iletilmekte ve kullanõcõlara motorlu ta õtlar vergisi miktarõ 
hesaplama, motorlu ta õtlar vergisi borç sorgulama, trafik para cezasõ sorgulamasõ yapma 
imkânõ sunulmaktadõr. Ocak - Mayõs 2011 döneminde sistem aracõlõ!õyla toplam 24.360 
sorgulama yapõlmõ tõr. Mayõs 2011 itibariyle abone sayõsõ ise 1.581 olarak gerçekle mi tir.   

 
 E-Vergi Levhasõ: 408 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli! ile mükelleflerin i e 

ba lama dahil vergi levhalarõnõ internet vergi dairesinden almalarõ sa!lanmõ tõr. Tebli!in 
yürürlü!e girdi!i tarihten itibaren mükellefler e-vergi levhasõ dökümlerini almõ lardõr.  Söz 
konusu tebli! kapsamõnda ihtiyaç duyan kurum ve kurulu larla bilgisi talep edilen 
mükelleflere ait vergi levhasõnda bulunan bilgilerin ilgili kurumla düzenlenecek protokol 
kapsamõnda hazõrlanacak web servisler aracõlõ!õyla elektronik ortamda sorgulanmasõ veya 
mevcut bilginin do!rulanmasõ amacõyla çalõ malar ba latõlmõ tõr.  

 
 

I.4. Mükellef Hizmetleri 
 
 Vergi "leti im Merkezi, (444 0 189) ülke genelinde vergi ile ilgili sorulara yanõt vermeye 

devam etmektedir. Ayrõca, ihbarlarõn tek merkezden alõnmasõna yönelik çalõ malar 
tamamlanmõ tõr. A!ustos 2009' da Ankara'da ba latõlan pilot uygulama 1 Eylül 2010 tarihinde 
tamamlanarak Türkiye genelinden ihbarlar V"MER aracõlõ!õyla alõnmaya ba lanmõ tõr. Aynõ 
tarihte ALO MAL"YE 189 hattõ iptal edilmi tir. 2011 yõlõnõn ilk altõ aylõk döneminde, Vergi 
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"leti im Merkezince alõnan ihbar sayõsõ bir önceki yõla göre 7 kat artõ  göstermi  ve 10.576’ya 
ula mõ tõr. 

 
 Mükellef Hizmetleri Merkezi, vergi ile ilgili konularda yüz yüze danõ ma hizmeti 

sunmaktadõr. Beyanname dönemlerinde beyanname doldurulmasõ konusunda yardõm 
sunularak, kira geliri beyannamelerinin elektronik ortamda kabulü yapõlmaktadõr. Ayrõca 
vergi borcu olup olmadõ!õ ve vergi beyannamelerinin verilip verilmedi!i de 
ö!renilebilmektedir. 2011 yõlõnõn ilk altõ aylõk döneminde, Mükellef Hizmetleri Merkezini 
ziyaret eden mükelleflerin sayõsõ bir önceki yõla göre %89 artõ  göstermi  ve 1.049’a 
ula mõ tõr. 
 

 Vergi dairelerinde mükelleflere do!rudan hizmet sunan 34.500 çalõ anõmõza yönelik olarak 
Türkiye genelinde yürütülen Mükellef Hizmetleri Temel Teknikleri E!itimleri #ubat 2011 
tarihinde tamamlanmõ tõr. 

 
 www.gib.gov.tr internet adresi; periyodik olarak güncellenen tüm vergi mevzuatõ, vergi 

konusundaki geli meler, güncel de!i iklikler ve yenilikler, internet vergi dairesi hizmetleri, 
bilgilendirme rehberleri, vergi mevzuatõna ili kin olarak sõkça sorulan sorular ve cevaplarõ, 
genel tebli! taslaklarõ ve daha pek çok bilgi ana kayna!õndan anõnda ve do!ru bir  ekilde 
internet sitemizde sunulmaktadõr. Ocak-Haziran 2011 döneminde toplam 6.188.628 ki i 
internet hizmetlerinden yararlanmõ tõr. 

 
 E-posta bilgilendirme hizmeti ile sistem abonelerine her türlü güncel bilgi ve internet 

sitesindeki yenilikler, Bakanlar Kurulu Kararlarõ, yönetmelikler, genel tebli!ler, genelgeler, 
sirküler, Gelir "daresi’nden haberler v.b. ücretsiz olarak gönderilmektedir. Mayõs 2011 tarihi 
itibariyle abone sayõsõ 254.074 olarak gerçekle mi tir.   

 
 21-27 #ubat 2011 22.Vergi Haftasõ kapsamõnda, toplumsal vergi bilincinin olu turulmasõ ve 

mükelleflerin vergiye gönüllü uyumun artõrõlmasõ amacõna yönelik olarak merkez ve ta ra 
te kilatõnda çe itli etkinlikler düzenlenmi tir.  

 
Gelir "daresi Ba kanlõ!õ tarafõndan yürütülen faaliyetlerin tanõtõldõ!õ Kurumsal Tanõtõm Filmi 
hazõrlanmõ  ve illere gönderilmi tir. Vergi Haftasõnda gerçekle tirilmi  olan bütün 
etkinliklere ili kin resimlerin ve bilgilerin yer aldõ!õ www.vergihaftasi.gov.tr internet sayfasõ 
hazõrlanmõ  ve hizmet vermeye ba lamõ tõr. 
 
Vergi konulu reklam filmi 83 yerel TV kanalõ ile Ankara Esenbo!a Havalimanõ, "stanbul 
Atatürk Havalimanõ ve "zmir Adnan Menderes Havalimanõnda Dijital Panolarda 
yayõnlanmõ tõr.  
 
“Türkiye Bilgi, Sevgi ve Vergi ile Kalkõnõyor”,  “Vergilerimiz ile Büyüyoruz” sloganlarõnõn 
yer aldõ!õ 35.000 adet kâ!õt afi  ve 884 adet branda tipi afi  bastõrõlarak illere gönderilmi tir.  
 
48.000 mükellef, i yerlerinde ziyaret edilerek görü  ve önerileri anket yöntemi ile 
payla õlmõ tõr. 
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"llerinde gelir ve kurumlar vergisinde ilk 5’e giren vergi rekortmenleri için 810 adet, vergisel 
yükümlüklerini zamanõnda yerine getiren mükellefler için 6.000 adet ve ö!renciler için 9.000 
adet hediye seti hazõrlatõlarak illere da!õtõmõ yapõlmõ tõr. 
 
 
 

I.5. Milli E$itim Bakanlõ$õ  le Yürütülen Ortak Çalõ#malar 
 
 "lkö!retim ça!õndaki çocuklarõn geli im düzeylerine uygun olarak vergi konusunda 

bilgilendirmek ve konu ile ilgili duyarlõlõk kazandõrmak üzere Bakanlõ!õmõz ile Milli E!itim 
Bakanlõ!õ arasõnda Haziran 2007 tarihinde imzalanan protokol kapsamõnda ba latõlan 
VerG"Bilir Projesi ile Türkiye genelindeki e!itimler iki Bakanlõk arasõndaki i birli!i ile 
devam etmektedir. Ayrõca, 2008 yõlõnda ö!rencilerin kullanõmõna açõlmõ  olan VerG"Bilir 
internet sitesi (www.vergibilir.gov.tr) yenilenmi  hali ile A!ustos 2010 tarihi itibariyle vergi 
konusunda interaktif bir e!itim ortamõ sunmaya devam etmektedir. 

 
 

I.6. Rehber ve Bro#ür Çalõ#malarõ 
 
 

Ba kanlõ!õmõz, mükelleflerin vergi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirirken do!ru bilgiye 
en kõsa yoldan ula malarõnõ sa!lamak ve vergi ile ilgili çe itli konularda bilgilendirmek amacõyla 
yayõnlar hazõrlamaktadõr. Beyanname düzenlemeye yönelik olarak hazõrlanan rehberler her yõl 
güncellenerek basõlmakta ve Türkiye genelinde da!õtõmõ yapõlmaktadõr. Di!er bilgilendirme 
rehberlerinin bir kõsmõ sadece internet sayfamõzda yayõnlanmaktadõr. Hazõrlanan her türlü rehber 
ve bro üre www.gib.gov.tr adresinden de ula õlabilmektedir. Bu ba!lamda ilk olarak çõkan / 
güncellenen rehber ve bro ürler a a!õda belirtilmi tir: 
 
 Bazõ Alacaklarõn Yeniden Yapõlandõrõlmasõna "li kin 6111 Sayõlõ Kanun Rehberi, 
 Gayrimenkullerin Elden Çõkarõlmasõnda Vergisel Yükümlülükler Rehberi, 
 G.V.K. Geçici 67. Madde Uygulamasõ "le "lgili Olarak Gerçek Ki ilere Yönelik Vergi 

Rehberi, 
 Ücret Kazançlarõ Vergi Rehberi, 
 Menkul Sermaye "radõ Elde Edenler "çin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi, 
 Serbest Meslek Kazançlarõ Vergi Rehberi, 
 Ticari Kazancõn Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi, 
 Kira Geliri Elde Edenler "çin Beyanname Düzenleme Rehberi, 
 "Konut ve " yeri Kira Gelirinin Beyanõ" Bro ürü, 
 Dar Mükellefler (Türkiye'de Yerle mi  Olmayan Yabancõ Ülke Vatanda larõ ile Yurtdõ õnda 

Yerle ik Türk Vatanda larõ) "çin Kira Geliri Rehberi, 
 Basit Usule Tabi Mükellefler "çin Vergi Rehberi  
 Mükellefin Ödevleri Rehberi (Ticari Kazanç, Kurum Kazancõ, Serbest Meslek Kazancõ) , 
 Vergi Dairesince Yapõlan Tarhiyatlarda Mükellefin "dari Ba vuru Yollarõ, 
 Transfer Fiyatlandõrmasõ Yoluyla Örtülü Kazanç Da!õtõmõ Hakkõnda Rehber.   
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I.7. Faaliyet Raporu,  # Planõ ve Eylem Planõ Çalõ#malarõ 
 
 2010 yõlõ Gelir "daresi Ba kanlõ!õ Faaliyet Raporu yayõnlanmõ tõr. 

 
 2011 yõlõ Merkez ve Ta ra Te kilatõ "  Planlarõ hazõrlanmõ  olup, uygulama sonuçlarõ üçer 

aylõk dönemler halinde raporlanmaktadõr. 
 

 27132 sayõlõ Resmî Gazetede 2009/3 sayõlõ Ba bakanlõk Genelgesi olarak yayõmlanan Kayõt 
Dõ õ Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Plânõnda (2008–2010) yer alan eylemlere ili kin 
gerçekle meler Ba kanlõ!õmõzca izlenmi tir. 

 
Di!er taraftan, 2011 Yõlõ Programõnõn 31 No.lu Tedbirinde, söz konusu Eylem Plânõnõn 
2011-2013 yõllarõnõ da kapsayacak  ekilde güncellenece!i hususuna yer verilmesi sebebiyle 
yeni Eylem Plânõ hazõrlõklarõna ba lanõlmõ  ve 14.02.2011 tarihinde yapõlan Ekonomi 
Koordinasyon Kurulu toplantõsõnda Eylem Plânõ tasla!õ de!erlendirilmi tir. Bu çerçevede, 
2008-2010 dönemi Kayõt Dõ õ Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Plânõnda yer alan 
eylemlere ili kin gerçekle me sonuçlarõ, kurumlardan gelen eylem önerilerinin 
de!erlendirilmesi ve Ekonomi Koordinasyon Kurulunun önerileri dikkate alõnarak çalõ malar 
tamamlanmõ tõr. 
 

 
I.8. Mevzuat Çalõ#malarõ 
 
 15.02.2010 tarihinde yürürlü!e giren Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasõnda Gelir 

Üzerinden Alõnan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçõlõ!õna Engel 
Olma Anla masõ ve eki Protokol’ün uygulanmasõna 01.01.2011 tarihi itibariyle ba lanmõ tõr. 

 
 15.03.2010 tarihinde yürürlü!e giren Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlõ!õ 

Hükümeti Arasõnda Gelir Üzerinden Alõnan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve 
Vergi Kaçakçõlõ!õna Engel Olma Anla masõ ve eki Protokol’ün uygulanmasõna 01.01.2011 
tarihi itibariyle ba lanmõ tõr.  

 
 16.03.2010 tarihinde yürürlü!e giren Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti 

Hükümeti Arasõnda Gelir Üzerinden Alõnan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
Anla masõ’nõn uygulanmasõna 01.01.2011 tarihi itibariyle ba lanmõ tõr. 

 
 18.08.2010 tarihinde yürürlü!e giren Türkiye Cumhuriyeti ile "rlanda Arasõnda Gelir ve 

Sermaye De!er Artõ  Kazançlarõ Üzerinden Alõnan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
ve Vergi Kaçakçõlõ!õna Engel Olma Anla masõ ve eki Protokol’ün uygulanmasõna 
01.01.2011 tarihi itibariyle ba lanmõ tõr. 

 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yeni Zelanda Hükümeti Arasõnda Gelir Üzerinden Alõnan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçõlõ!õna Engel Olma Anla masõ ve 
eki Protokol’ün onaylanmasõnõn uygun bulundu!una dair 10.03.2011 tarih ve 6205 sayõlõ 
Kanun 29.03.2011 tarih ve 27889 sayõlõ Resmi Gazete’de yayõmlanmõ tõr. 
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 Türkiye Cumhuriyeti ile Filipinler Cumhuriyeti Arasõnda Gelir Üzerinden Alõnan Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçõlõ!õna Engel Olma Anla masõ ve eki 
Protokol’ün onaylanmasõnõn uygun bulundu!una dair 29.12.2010 tarih ve 6095 sayõlõ Kanun 
08.01.2011 tarih ve 27809 sayõlõ Resmi Gazete’de, Anla ma ve eki Protokol’ü onaylayan 
10.02.2011 tarih ve 2011/1467 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ ise 10.04.2011 tarih ve 27901 
sayõlõ Resmi Gazete’de yayõmlanmõ tõr. 

 Türkiye Cumhuriyeti ile Kanada Arasõnda Gelir ve Servet Üzerinden Alõnan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçõlõ!õna Engel Olma Anla masõ ve eki Protokol’ün 
onaylanmasõnõn uygun bulundu!una dair 29.12.2010 tarih ve 6096 sayõlõ Kanun 08.01.2011 
tarih ve 27809 sayõlõ Resmi Gazete’de, Anla ma ve eki Protokol’ü onaylayan 17.03.2011 
tarih ve 2011/1577 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ ise 29.04.2011 tarih ve 27919 Mükerrer 
sayõlõ Resmi Gazete’de yayõmlanmõ tõr. 

 25.02.2011 tarih ve 27857 (1. Mükerrer) sayõlõ Resmi Gazete’de yayõmlanan 6111 sayõlõ Bazõ 
Alacaklarõn Yeniden Yapõlandõrõlmasõ ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sa!lõk Sigortasõ Kanunu 
ve Di!er Bazõ Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De!i iklik Yapõlmasõ Hakkõnda 
Kanunun : 

82 nci maddesi ile; 

213 sayõlõ Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesi “Gelir Vergisi mükellefleri (Kazancõ basit 
usulde tespit edilenler dahil) ile sermaye  irketleri her yõl Mayõs ayõnõn son gününe kadar 
vergi tarhõna esas olan kazanç tutarlarõ ile bunlara isabet eden vergi miktarlarõnõ gösteren 
levhayõ almak zorundadõrlar. "lan ve levhalara ili kin di!er hususlar Maliye Bakanlõ!õnca 
belli edilir.”  eklinde de!i tirilmi tir.  
 
83 üncü maddesinin;  

(a) bendiyle 488 sayõlõ Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayõlõ tablonun “IV- Ticari ve 
medeni i lerle ilgili kâ!õtlar” ba lõklõ bölümüne eklenen 41 numaralõ fõkra ile "Menkul, 
gayrimenkul ve maddi olmayan varlõklarõn varlõk kiralama  irketine devri, bunlarõn varlõk 
kiralama  irketince devralõnan kuruma devri, bu devirlere ba!lõ olarak yapõlan ipotek 
i lemleri ile bunlarõn varlõk kiralama  irketlerince kiralanmasõ nedeniyle düzenlenen kâ!õtlar 
ve kira sertifikalarõ",  

(b) bendiyle aynõ tablonun “V-Kurumlarla ilgili ka!õtlar” ba lõklõ bölümüne eklenen 25 
numaralõ fõkra ile "Kamu kurum ve kurulu larõnõn merkez ve ta ra te kilatõ ile döner sermaye 
i letmelerinin kadrolarõnda ve sözle meli personel pozisyonlarõnda istihdam edilen 
sözle meli personel ile yapõlan hizmet sözle meleri",  
 
damga vergisinden istisna edilmi tir. 
 
87. maddesi ile; 

 
06.06.2002 tarihli ve 4760 sayõlõ Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekinde yer alan (I), (II), 
(III) ve (IV) sayõlõ listeler de!i tirilmi , 88. ve 89. maddeler ile ÖTV Kanununun geçici 5. ve 
7/A. maddelerinde yer alan bazõ G.T.".P. numaralarõ güncellenmi tir. 
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 25.02.2011 tarihli ve 27857 (2. Mükerrer) sayõlõ Resmi Gazete’de yayõmlanarak yürürlü!e 
giren 2011/1435 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ ile 4760 sayõlõ ÖTV Kanuna Ekli (I), (II) ve 
(III) sayõlõ listelerde yer alan mallarõn ÖTV tutarlarõ yeniden belirlenmi ,  05.06.2006 tarihli 
ve 2006/11202 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ ile 26.06.2006 tarihli ve 2006/10798 sayõlõ 
Bakanlar Kurulu Kararlarõnda de!i iklik yapõlmõ tõr.  

 
 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarõnõn Tespitine "li kin Kararda De!i iklik 

Yapõlmasõ Hakkõnda Karar’õn yürürlü!e konulmasõ hakkõnda 29.3.2011 tarih ve 2011/1673 
sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ yayõmlanmõ tõr. Söz konusu 24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 
sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ ile yürürlü!e konulan mal ve hizmetlere uygulanacak katma 
de!er vergisi oranlarõnõn tespitine ili kin Kararõn eki (I) Sayõlõ Liste'nin 6 ncõ sõrasõ ""lgili 
mevzuata göre toptancõ hallerinde faaliyette bulunanlara ve bunlar tarafõndan gerçek usule 
tabi katma de!er vergisi mükelleflerine yapõlan taze sebze ve meyve (mamulleri hariç) 
teslimleri,"  eklinde de!i tirilmi tir. 

 
 26.04.2011 tarihli Resmi Gazete’de, 193 sayõlõ Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü ve geçici 67 

nci maddelerinde ve 5520 sayõlõ Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu 
maddelerinde yer alan tevkifat oranlarõ ile 6802 sayõlõ Gider Vergileri Kanununun 33 üncü 
maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetleri hakkõndaki ekli Kararõn 
yürürlü!e konulmasõ hakkõnda 2011/1854 sayõlõ B.K.K. yayõmlanmõ tõr. 

 
 11.06.2011 tarihli ve 27961 sayõlõ Resmi Gazete’de yayõmlanarak yürürlü!e giren 2011/1819 

sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ ile ihraç malõ ta õyan araçlara motorin tesliminde özel tüketim 
vergisi ve katma de!er vergisi istisnasõ uygulanacak sõnõr kapõlarõna Mersin limanõ 
eklenmi tir.  

 
 29.6.2011 tarihli ve 27979 sayõlõ Resmi Gazete’de yayõmlanan 26.04.2011 tarihli ve 

2011/1854 sayõlõ Kararnamenin Eki Karar ile 6802 sayõlõ Gider Vergileri Kanununun 33 üncü 
maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetleri hakkõndaki 28.8.1998 
tarihli ve 98/11591 sayõlõ Kararnamenin eki Kararõn 1 inci maddesinin (f) ve (g) bentlerinde 
yapõlan de!i iklikle varlõk kiralama  irketleri tarafõndan ihraç edilen kira sertifikalarõnõn geri 
alõm ve satõm taahhüdü ile iktisap veya elden çõkarõlmasõ ile vadesi beklenmeksizin satõ õ 
nedeniyle lehe alõnan paralara uygulanacak banka ve sigorta muameleleri vergisi oranõ % 1 
olarak belirlenmi tir. 

 
 279 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebli$i 13.01.2011 tarih ve 27814 sayõlõ Resmi 

Gazete’de yayõmlanmõ tõr. Bu tebli!de, 20.12.2010 tarihli ve 2010/1182 sayõlõ Kararnamenin 
eki Kararõ uyarõnca tam mükellef kurumlar tarafõndan yurt dõ õnda ihraç edilen tahvillerden 
elde edilen faizlerin vergilendirilmesine ili kin açõklamalar yer almõ tõr. 

 
 403 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli$i 19.01.2011 tarih ve 27820 sayõlõ Resmi 

Gazete’de yayõmlanmõ tõr. Bu tebli! ile bilanço esasõna göre defter tutan mükelleflere 2010 
yõlõ ve takip eden dönemler için elektronik ortamda kesin mizan verme yükümlülü!ü 
getirilmi tir. 
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 20 Seri No’lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebli$i 29.01.2011 tarihli ve 27830 sayõlõ Resmi 
Gazete’de yayõmlanmõ tõr. Söz konusu tebli!de, 4760 sayõlõ ÖTV Kanunu ekindeki (III) 
sayõlõ listede yer alan mallardan alkollü içkilerin tesliminden do!an ÖTV'nin beyanõnda 
düzenlenen (3A)  ve tütün mamullerinin tesliminden do!an ÖTV'nin beyanõnda düzenlenen 
(3B) numaralõ ÖTV beyannamelerinin içeri!i, Ocak 2011 dönemine ili kin verilecek 
beyannamelerden geçerli olmak üzere de!i tirilmi  olup, ayrõca ÖTV bildirim 
zorunluluklarõna ili kin düzenlemeler yapõlmõ tõr.  

 
 405 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli$i 19.02.2011 tarih ve 27851 sayõlõ Resmi 

Gazete’de yayõmlanmõ tõr. Söz konusu Tebli! ile 213 sayõlõ Vergi Usul Kanununun mükerrer 
257 nci maddesinin Bakanlõ!õmõza verdi!i yetkiye istinaden, meslek mensuplarõ ile 
mükellefler arasõnda düzenlenen Elektronik Beyanname Aracõlõk ve Sorumluluk 
Sözle mesine/Elektronik Beyanname Aracõlõk Sözle mesine ait bilgilerin ya da söz konusu 
sözle melerin süresinin sona ermesi, iptal veya feshedilmesi durumunda buna ili kin bilgi 
giri inin elektronik ortamda internet vergi dairesine yapõlmasõna ili kin usul ve esaslar 
belirlenmi tir. 

 
 407 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli$i 15.03.2011 tarih ve 27875 sayõlõ Resmi 

Gazete’de yayõmlanmõ tõr. Söz konusu Tebli! ile Bakanlõ!õmõza iletilen taleplerin 
de!erlendirilmesi sonucunda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin 
Bakanlõ!õmõza verdi!i yetkiye istinaden, 340 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebli!inde de!i iklik yapan 405 Sõra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli!inin "12- Bu 
Tebli! ve eklerinde yer alan beyanname tabiri vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini ifade 
etmektedir." bendi dõ õnda kalan düzenlemelerinin yürürlük tarihi 01.08.2011 tarihine 
ertelenmi tir. 

 
 4 Seri No’lu 5811 sayõlõ Bazõ Varlõklarõn Milli Ekonomiye Kazandõrõlmasõ Hakkõnda 

Kanuna  li#kin Genel Tebli$ 07.04.2011 tarih ve 27898 sayõlõ Resmi Gazete’de 
yayõmlanmõ tõr.  

 
 115 Seri No’lu KDV Genel Tebli$i 22.4.2011 tarih ve 27913 sayõlõ ile Resmi Gazete’de 

yayõmlanmõ tõr. Söz konusu tebli! ile 3065 sayõlõ KDV Kanununun 8, 9, 29 ve 32 nci 
maddelerinin verdi!i yetkilere dayanõlarak, haklarõnda 84 Seri No.lu KDV Genel Tebli!in 
(II/1.5) bölümü kapsamõnda olumsuz tespit bulunan bir kõsõm mükelleflerin 6111 sayõlõ "Bazõ 
Alacaklarõn Yeniden Yapõlandõrõlmasõ ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sa!lõk Sigortasõ Kanunu 
ve Di!er Bazõ Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De!i iklik Yapõlmasõ Hakkõnda 
Kanun"un KDV artõrõmõna ili kin hükümlerinden yararlanmalarõ halinde Tebli!de yer alan 
açõklamalar çerçevesinde özel esaslardan çõkarõlmalarõ uygun görülmü tür. 

 
 38 Seri No’lu Motorlu Ta#õtlar Vergisi Genel Tebli$i 29.04.2011 tarihli ve 27919 sayõlõ 

Resmi Gazete’de yayõmlanmõ tõr. Bu tebli! ile 36 Seri No.lu Motorlu Ta õtlar Vergisi Genel 
Tebli!inin "III- Geçici 2 nci Maddesinin Uygulamasõ" ba lõ!õ altõndaki "B- Mevcut Olmayan 
veya Motorlu Ta õt Vasfõnõ Kaybetmi  Olan Ta õtlara "li kin Yapõlacak " lemler" bölümünün 
"1- Ta õtõn Mevcut Olmamasõ veya Motorlu Ta õt Vasfõnõ Kaybetmi  Olmasõ Halinde 
Yapõlacak " lemler" kõsmõnda yer alan "01.01.2005" tarihi "01.01.2006" olarak 
de!i tirilmi tir. 
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 408 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli$i 27.05.2011 tarih ve 27946 sayõlõ Resmi 
Gazete’de yayõmlanmõ tõr. Bu tebli! ile vergi levhasõnõn elektronik ortamda alõnmasõ, e-vergi 
levhasõ sorgulamasõ, elektronik ortamda vergi kimlik numarasõ do!rulama ve vergi levhasõ 
do!rulama hizmetlerine ili kin düzenlemeler yapõlmõ tõr. Gelir/kurumlar vergisi mükellefleri 
tarafõndan vergi levhasõnõn "nternet Vergi Dairesinden elektronik ortamda alõnmasõ imkânõ 
getirilmi , ayrõca vergi dairelerine ya da meslek mensuplarõna tasdik ettirilmesi mecburiyeti 
de kaldõrõlarak mükelleflerin vergi levhasõ alma i lemleri kolayla tõrõlmõ tõr.”  

  
 
 

I.9. Etkin Bir Vergi Yönetimi ve Denetimi Olu#turulmasõna Yönelik Çalõ#malar  
 
 KDV "adesi Risk Analizi Projesi ; bütün iade hakkõ do!uran i lemlerde mükelleflerin iade- 

mahsup taleplerine ili kin listelerini "nternet Vergi Dairesi üzerinden göndermeleri 
sa!lanmõ , önceden vergi dairesi personeli tarafõndan manuel olarak yapõlan ve uzun zaman 
alan kontroller ve analizlerin tamamõna yakõnõ sistem tarafõndan otomatik olarak yapõlarak 
vergi dairelerine rapor edilmeye ba lanmõ  ve bu suretle KDV iadesi talep eden mükellefler 
ve vergi daireleri kõrtasiyecilikten çok büyük oranda kurtarõlmõ  ve iade i lemlerine de hõz 
kazandõrõlmõ tõr. Ayrõca iadelerde tedarikçilerin vergisel uyumlarõ takip edilip mükellefler 
detaylõ analizlere tabi tutularak haksõz iadelerin önüne geçilmi tir. 

 Di!er taraftan, mükelleflere ve sektörlere ait verilerin istatistiksel ve matematiksel 
yöntemlerle de!erlendirilmesi sonucu daha detaylõ analizlerin yapõldõ!õ “Makro Analiz 
Raporlarõ” olu turulmaya ba lanmõ tõr. Bu raporlarla; mükelleflerin geçmi  dönem verileri ve 
bulundu!u sektördeki di!er mükellefler kar õsõndaki vergisel uyum durumlarõ tamamen 
objektif kriterlere dayalõ olarak tespit edilmeye çalõ õlarak riskli olabilecek muhtemel 
sonuçlar vergi dairelerine raporlanmak üzere teknik alt yapõ çalõ malarõ yapõlmõ tõr. 

 Sahte Belge Risk Analiz Projesi ; Risk Analiz Merkezince yapõlan risk analizleri kapsamõnda 
olu turulan Sahte Belge Risk Analiz Programõ ve Veri Görselle tirme Programõ çerçevesinde 
sahte belge düzenleyen mükellefler ile uyumsuz mükellefler hõzlõ bir  ekilde tespit 
edilmektedir. Bu amaçla risk kriterleri belirlenmi  ve 01.01.2009 tarihinden itibaren faal olan 
tüm KDV mükelleflerinin aylõk bazda uyumsuzluk ve sahtecilik puanlarõ tespit edilerek 
uyumsuz ve sahte belge düzenleyen mükellef kütü!ü olu turulmaya ba lanmõ tõr. Program 
neticesinde sahte belge düzenleme ihtimali yüksek olan mükellefler tespit edilerek inceleme 
elemanlarõna inceleme yapõlmak üzere gönderilmi tir. 

 Merkezi Risk Analizi ve Katmanla tõrma (MERAK) Projesi uygulamaya geçirilerek veri 
ambarõndan alõnan veriler ile riskli mükelleflerin tespiti çalõ masõna ba lanõlmõ  ve son 
a amaya gelinmi tir.  

 Vergi dairelerince düzenlenen haciz bildirilerinin banka genel merkezlerine, banka 
bildirimlerinin vergi dairelerine ve vergi dairesi de!erlendirmelerinin banka genel 
merkezlerine elektronik ortamda aktarõmõnõ sa!layan projenin pilot uygulamasõ anla ma 
sa!lanan 39 banka ile yürütülmektedir. Projeye ili kin yazõlõmlarda iyile tirme amaçlõ 
düzenlemeler yapõlmaktadõr. 
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I.10. Vergi Geliri Gerçekle#meleri 
 

 2011 Ocak-Haziran dönemi vergi gelirleri geçen yõlõn aynõ dönemine göre 24 milyar 107 
milyon TL artarak 122 milyar 729 milyon TL olarak gerçekle mi  olup, artõ  oranõ % 
24,4’tür. Bu artõ õn 6 milyar 792 milyon TL’si "thalatta alõnan Katma De!er Vergisinden, 3 
milyar 425 milyon TL’si Gelir Vergisi Tevkifatõndan, 2 milyar 844 milyon TL’si Dahilde 
alõnan KDV’den, 2 milyar 321 milyon TL’si Beyana Dayanan Kurumlar Vergisinden, 1 
milyar 729 milyon TL’si Motorlu Ta õt Araçlarõna ili kin ÖTV’den, 1 milyar 386 milyon 
TL’si Geçici Kurumlar Vergisinden, 1 milyar 65 milyon TL’si Petrol ve Do!algaz 
Ürünlerine "li kin ÖTV’den ve 1 milyar 50 milyon TL’si Kolalõ Gazoz, Alkollü "çki ve 
Tütün Mamullerine ili kin ÖTV’den kaynaklanmaktadõr.  

 
 Motorlu Ta õt Araçlarõna ili kin ÖTV’de %77 oranõnda yüksek bir artõ  kaydedilmi  olup, bu 

artõ õn temel sebebi 2011 Ocak-Haziran döneminde motorlu ta õt araç satõ larõnda %53 
oranõnda artõ  olmasõdõr (Otomotiv Sanayicileri Derne!i verilerine göre). 

 
 "thalde alõnan KDV’de ise %41,2’lik bir artõ  gerçekle mi  olup, bu artõ  ithalatõn 

artmasõndan kaynaklanmõ tõr.  
 
 6111 Sayõlõ Bazõ Alacaklarõn Yeniden Yapõlandõrõlmasõ ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sa!lõk 

Sigortasõ Kanunu ve Di!er Bazõ Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De!i iklik 
Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun kapsamõnda 30 Haziran 2011 tarihi itibariyle Genel Bütçe Vergi 
Gelirleri, Te ebbüs Mülkiyet Gelirleri ile Faiz, Pay ve Ceza gelirleri olarak 8 milyar 28 
milyon TL tahsil edilmi tir.  

 
 2010 Ocak-Haziran döneminde, vergi gelirlerinin yõllõk gerçekle me toplamõna oranõ % 46,8 

iken, 2011 Ocak-Haziran dönemi vergi gelirleri gerçekle mesinin bütçe hedefine oranõ         
% 52,9 olarak gerçekle mi tir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13



II- OCAK-HAZ RAN 2011 DÖNEM  BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 
 

Ba kanlõ!õmõzõn bütçe uygulama sonuçlarõ, bütçe giderlerinin geli imi tablosunda ekonomik 

sõnõflandõrmanõn ikinci düzeyinde olmak üzere; 2010 yõlõ gerçekle meleri, 2011 yõlõ bütçe ba langõç 

ödenekleri, aylar itibariyle 2010-2011 yõlõ harcamalarõ, 2010-2011 yõlõ kar õla tõrmalarõ ve 2011 yõlõ 

sonu gerçekle me tahminleri  eklinde gösterilmi tir. 

 

Ocak-Haziran 2010-2011 dönemi harcamalarõ a a!õdaki tabloda gösterilmi tir: 

 

 

 

Ödenek Türü 2010 Yõlõ Harcama 

(TL) 

2011 Yõlõ Harcama  

(TL) 

Artõ#       

% 

Personel Giderleri 597.787.526 706.822.295 18,24

Sosyal Güvenlik Kurumlarõna 

Devlet Primi Giderleri 
98.102.331 112.118.994 14,29

Mal ve Hizmet Alõm Giderleri 106.244.509 99.639.454 -6,22

Cari Transferler 3.900.350 4.971.041 27,45

Sermaye Giderleri 2.873.523 3.679.426 28,05

Toplam 808.908.239 927.231.210 14,63
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2010 gerçekle me toplamõ, 2010 Ocak-Haziran gerçekle me toplamõ, 2011 ba langõç ödene!i 

ile 2011 Ocak-Haziran gerçekle me toplamõ a a!õda yer alan Grafik-1’de gösterilmi tir: 
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Bütçe Giderlerinin Geli!imi

2010 GERÇEKLE"ME TOPLAMI 2011 BA"LANGIÇ ÖDENE! 

2010 OCAK-HAZ RAN GERÇEKLE"ME TOPLAMI 2011 OCAK-HAZ RAN GERÇEKLE"ME TOPLAMI

Ba kanlõ!õmõza 31.12.2010 tarihli ve 27802 Mükerrer sayõlõ Resmi Gazete’de yayõmlanan 

2011 Yõlõ Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 1.817.925.000 TL ödenek tahsis edilmi tir. Ocak-

Haziran 2011 dönemi itibarõyla bütçe giderleri toplamõ 927.231.210 TL olarak gerçekle mi  olup, 

2011 yõlõ kurum ba langõç ödeneklerine göre gerçekle me oranõ % 51’dir. 2011 yõlõ Haziran sonu 

gerçekle mesi, 2010 yõlõ Haziran ayõ sonu gerçekle mesine göre % 14,63 artõ  göstermi tir. 
 

30 Haziran 2011 itibarõyla yõl içinde yapõlan ekleme ve dü ümlerle revize bütçemiz 
1.819.628.465 TL olmu tur.  2011 Ocak-Haziran döneminde revize bütçenin, bütçe giderlerine oranõ   
% 50,96 olarak gerçekle mi tir. 
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Grafik 2 
 

Ekonomik Sõnõflandõrmaya Göre 2010-2011 Ocak-Haziran 
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II.1. Personel Giderleri 

 
 
Ba kanlõ!õmõz merkez ve ta ra te kilatõnda toplam 39.105 personel istihdam edilmektedir. 

 

 

PERSONEL SAYISI 

AÇIKLAMA 
2010                 

(30 Haziran) 
2011                

(30 Haziran) 
De$i#im                

% 

Merkez   1.164 723 -37,9 

Ta#ra 40.407 38.382 -5 

Toplam 41.571 39.105 
 

-5,9 
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Grafik 3 
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Ba kanlõ!õmõz bütçesine 2011 yõlõ bütçesiyle personel giderleri için 1.319.758.000 TL ödenek 

tahsis edilmi tir. Yõlõn ilk altõ aylõk döneminde bu ödene!in 706.822.295 TL’si harcanmõ  olup, bu 

harcama toplam personel giderleri ödene!inin yüzde 53,56’lik kõsmõnõ olu turmaktadõr. 2011 yõlõ 

harcamalarõ 2010 yõlõnõn ilk altõ aylõk dönemine göre, yüzde 18,24 oranõnda artõ  göstermi tir. 

 

PERSONEL G DERLER   (TL) 

OCAK-HAZ RAN 

GERÇEKLE"ME 

TOPLAMI 

OCAK-HAZ RAN 

GERÇEKLE"ME 

ORANI % 
AÇIKLAMA 

2010 YILI 

GERÇEKLE"ME 

TOPLAMI 

2011 YILI 

BA"LANGIÇ 

ÖDENE!  
2010 2011 

B R 

ÖNCEK  

DÖNEME 

GÖRE 

ARTI" 

ORANI (%) 

2010 2011 

MEMURLAR 1.165.562.134 1.318.293.000 597.249.752 705.677.955 18,15 51,24 53,53 

SÖZLE#MEL" PERSONEL 829.576 965.000 419.634 492.276 17,31 50,58 51,01 

"#Ç"LER 0 0 0 7.716 0 0 0 

GEÇ"C" PERSONEL 170.149 250.000 42.207 536.558 1.171,26 24,81 214,62 

D"$ER PERSONEL 145.242 250.000 75.933 107.790 41,95 52,28 43,12 

01 PERSONEL 
G DERLER  1.166.707.101 1.319.758.000 597.787.526 706.822.295 14,63 49,40 51,00 
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II.2. Sosyal Güvenlik Kurumlarõna Devlet Primi Giderleri 
 

Ba kanlõ!õmõz bütçesine 2011 yõlõ bütçesi ile Sosyal Güvenlik Kurumlarõna Devlet Primi 

Giderleri Harcamalarõ için 206.033.000 TL ödenek tahsis edilmi tir. Yõlõn ilk altõ aylõk döneminde bu 

ödene!in 112.118.994 TL’si harcanmõ  olup, bu harcama toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarõna 

Devlet Primi Giderleri ödene!inin yüzde 54,42’lik kõsmõnõ olu turmaktadõr. 2011 yõlõnda Tedavi ve 

Cenaze Giderlerinin, 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarõna Devlet Primi Giderleri tertibinden ödenmesi 

sebebiyle 2010 yõlõnõn ilk altõ aylõk dönemine göre, yüzde 14,29 oranõnda artõ  göstermi tir.  
 

SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M  G DERLER  (TL) 

OCAK-HAZ RAN 

GERÇEKLE"ME 

TOPLAMI 

OCAK-HAZ RAN 

GERÇEKLE"ME 

ORANI % 
AÇIKLAMA 

2010 YILI 

GERÇEKLE"ME 

TOPLAMI 

2011 YILI 

BA"LANGIÇ 

ÖDENE!  
2010 2011 

B R ÖNCEK  

DÖNEME 

GÖRE ARTI" 

ORANI (%) 2010 2011 

MEMURLAR 187.557.604 205.819.000 98.032.606 111.938.990 14,19 52,27 54,39 

SÖZLE#MEL" 

PERSONEL 
148.895 165.000 68.942 90.776 31,67 46,30 55,02 

GEÇ"C" PERSONEL 13.618 49.000 783 89.228 11.295,65 5,75 182,10 
02 SOSYAL GÜVENL K 

KURUMLARINA 

DEVLET PR M  

G DERLER   

187.720.117 206.033.000 98.102.331 112.118.994 14,29 52,26 54,42 

 
Grafik 4 
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II.3. Mal ve Hizmet Alõm Giderleri 
 

Mal ve hizmet alõmlarõ için tahsis edilen 200.154.000 TL ödene!in yõlõn ilk altõ aylõk 

döneminde 99.639.454 TL’si harcanmõ  olup harcanan bu tutar ödene!in % 49,78’lik kõsmõnõ 

olu turmaktadõr. Mal ve hizmet alõmõ giderlerinde 2010 yõlõnõn aynõ dönemine göre % 6,22’luk bir 

azalma olmu tur. Harcama detaylarõ incelendi!inde; yolluklar, hizmet alõmlarõ, tedavi ve cenaze 

giderlerinde azalma görülmü , tüketime yönelik mal ve malzeme alõmlarõ görev giderleri, temsil ve 

tanõtma giderleri menkul mal, gayri maddi hak alõmõ, bakõm onarõm giderleri gayrimenkul mal bakõm 

ve onarõm giderlerinde artõ  olmu tur. 

 

 

MAL VE H ZMET ALIM G DERLER  (TL) 

OCAK-HAZ RAN 

GERÇEKLE"ME 

TOPLAMI 

OCAK-HAZ RAN 

GERÇEKLE"ME 

ORANI % 
AÇIKLAMA 

2010 YILI 

GERÇEKLE"ME 

TOPLAMI 

2011 YILI 

BA"LANGIÇ 

ÖDENE!  
2010 2011 

B R ÖNCEK  

DÖNEME 

GÖRE ARTI" 

ORANI (%) 2010 2011 

TÜKET"ME YÖNEL"K 
MAL VE MALZEME 
ALIMLARI 

49.504.156 58.217.000 18.702.233 21.447.623 14,68 37,78 36,84 

YOLLUKLAR 23.017.847 24.334.000 8.074.264 6.100.584 -24,44 35,08 25,07 

GÖREV G"DERLER" 41.800.720 3.002.000 20.451.816 22.017.961 7,66 48,93 733,44 

H"ZMET ALIMLARI 105.966.873 101.479.000 47.170.242 46.172.213 -2,12 44,51 45,50 

TEMS"L VE TANITMA 
G"DERLER" 746.617 1.550.000 460.895 1.173.230 154,55 61,73 75,69 

MENKUL MAL, GAYR" 
MADD" HAK ALIM, 
BAKIM VE ONARIM 
G"DERLER" 

6.390.682 6.820.000 1.735.839 1.853.147 6.76 27,16 27,17 

GAYR"MENKUL MAL 
BAKIM VE ONARIM 
G"DERLER" 

4.574.559 4.752.000 643.056 830.280 29,11 14,06 17,47 

TEDAV" VE CENAZE 
G"DERLER" 10.417.394 0 9.006.165 44.416 -99,51 86,45 0 

03 MAL VE H ZMET 
ALIM G DERLER   242.418.848 200.154.000 106.244.510 99.639.454 -6,22 43,83 49,78 
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Grafik 5  
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 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alõmlarõ 2011 yõlõ ba langõç ödene!i 58.217.000 TL 

olup, Ocak-Haziran 2011 döneminde bu miktarõn % 36,84’ü olan 21.447.623 TL harcanmõ tõr. 2010 

yõlõ aynõ döneminde ise ödene!in  % 37.78’i olan 18.702.233 TL harcanmõ tõr. Bir önceki yõl 

harcamasõna göre % 14,68 oranõnda artõ  gerçekle mi tir. 

 

Yolluklar 2011 yõlõ ba langõç ödene!i 24.334.000 TL olup, Ocak-Haziran 2011 döneminde 

bu ödene!in % 25,07’si olan 6.100.584 TL harcanmõ tõr. 2010 yõlõ aynõ döneminde ise yolluk 

ödemelerinin % 35,08’i olan 8.074.264 TL harcanmõ tõr. Bir önceki yõl harcamasõna göre % 24,44 

oranõnda azalõ  gerçekle mi tir.  

 

Görev Giderlerinde yer alan bey’iye aidatlarõ ile mahkeme harç ve giderlerinden yapõlan 

harcamalarõn, 2011 yõlõ Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ba!lõ (E) cetvelinde, ödenek gönderme 

belgesi aranmaksõzõn muhasebe yetkilileri tarafõndan ödenece!i ve gerekli ödene!in ilgili kurum 

tarafõndan Maliye Bakanlõ!õndan talep edilece!i hükmü bulunmaktadõr. Bu nedenle, 2011 yõlõ Görev 

Giderleri ba langõç ödene!i 3.002.000 TL olmasõna ra!men Ocak-Haziran 2011 döneminde Bey’iye 

Aidatlarõ ile Mahkeme Harç ve Giderleri için 19.892.188 TL,  Oranõ Kanunla Belirlenmi  Aidat ve 

"kramiyeler Yasal Giderler ile Ödenecek Vergi Resim Harç ve Benzeri Giderler için de 2.125.773 TL 

olmak üzere ba langõç ödene!inin % 733,44’ü olan 22.017.961. TL harcanmõ tõr. 2010 yõlõ aynõ 

döneminde ise bu ödene!in % 48,93’ü olan 20.451.816 TL harcanmõ tõr. Bir önceki yõl harcamasõna 

göre % 7,66 oranõnda azalma gerçekle mi tir. 
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Hizmet Alõmlarõ 2011 yõlõ ba langõç ödene!i 101.479.000 TL olup, Ocak-Haziran 2011 

döneminde bu ödene!in % 45,5’i olan 46.172.213 TL harcanmõ tõr. 2010 yõlõ aynõ döneminde ise bu 

ödene!in % 44,51’i olan 47.170.242 TL harcanmõ tõr. Bir önceki yõl harcamasõna göre % 2,12 

oranõnda azalma gerçekle mi tir.  

 

Temsil ve Tanõtma Giderleri 2011 yõlõ ba langõç ödene!i 1.550.000 TL olup, Ocak-Haziran 

2011 döneminde ba langõç ödene!inin % 75,69’u olan 1.173.230 TL harcanmõ tõr. 2010 yõlõ aynõ 

döneminde ise bu ödene!in % 61,73’ü olan 460.895 TL harcanmõ tõr. Bir önceki yõl harcamasõna 

göre % 154,55 oranõnda artõ  gerçekle mi tir. 

 

Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alõm, Bakõm ve Onarõm Giderleri 2011 yõlõ ba langõç ödene!i 

6.820.000 TL olup, Ocak-Haziran 2011 döneminde ba langõç ödene!inin % 27,17’si olan 1.853,147 

TL harcanmõ tõr. 2010 yõlõ aynõ döneminde ise bu ödene!in % 27,16’sõ olan 1.735.839 TL 

harcanmõ tõr. Buna göre, bir önceki yõl harcamasõna göre % 6,76 oranõnda artõ  gerçekle mi tir.  

 

Gayrimenkul Mal Bakõm ve Onarõm Giderleri 2011 yõlõ ba langõç ödene!i 4.752.000 TL 

olup, Ocak-Haziran 2010 döneminde ba langõç ödene!inin % 17,47’si olan 830.280 TL harcanmõ tõr. 

2010 yõlõ aynõ döneminde ise bu ödene!in  % 14,06’sõ olan 643.056 TL harcanmõ tõr. Bir önceki yõl 

harcamasõna göre % 29,11 oranõnda artõ  gerçekle mi tir.  

 

Tedavi ve Cenaze Giderleri 2011 yõlõ ba langõç ödene!i konulmamõ  olup 03.2 Tüketime 

Yönelik Mal ve Hizmet Alõmlarõ ödene!inden 150.000 TL aktarõlmõ tõr. Ocak-Haziran 2011 

döneminde aktarõlan ödene!in 44.416 TL’si harcanmõ tõr. 2010 yõlõ aynõ döneminde ise bu ödene!in 

% 86,45’i olan 9.006.165 TL’si harcanmõ tõr. Buna göre, bir önceki yõl harcamasõna göre % 99,51 

oranõnda azalma gerçekle mi tir. 

 

 

 

II.4. Cari Transferler 

 

Cari transferler için 2011 yõlõ ba langõç ödene!i 9.980.000 TL olup, Ocak-Haziran 2011 

döneminde ba langõç ödene!inin % 49,81’i olan 4.971.041 TL’si harcanmõ tõr. 2010 yõlõ aynõ 

döneminde ise bu ödene!in % 47,03’ü olan 3.900.350 TL’si harcanmõ tõr. Buna göre, bir önceki yõl 

harcamasõna göre % 27,45 oranõnda artõ  gerçekle mi tir. 
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CAR  TRANSFERLER (TL) 

OCAK-HAZ RAN 
GERÇEKLE"ME 

TOPLAMI 

OCAK-HAZ RAN 
GERÇEKLE"ME 

ORANI % 
AÇIKLAMA 

2010 YILI 
GERÇEKLE"ME 

TOPLAMI 

2011 YILI 
BA"LANGIÇ 

ÖDENE!  
2010 2011 

 
B R 

ÖNCEK  
DÖNEM
E GÖRE 
ARTI" 
ORANI 

(%) 

2010 2011 

KAR AMACI 
GÜTMEYEN 
KURULU#LARA 
YAPILAN 
TRASFERLER 

8294.194 9.980.000 3.900.350 4.971.041 27,45 47,03 49,81 

 
 

Grafik 6 
 
 

Cari Transferler
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II.5. Sermaye Giderleri 
 

Sermaye giderleri; sabit sermaye edinimleri, gayrimenkuller ya da gayri maddi aktiflerin 

edinimi için yapõlan ve devlet mal varlõ!õnõ artõran yatõrõm harcamalarõdõr.  
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Sermaye Giderleri için 2011 yõlõ bütçesi ile Ba kanlõ!õmõza 82.000.000 TL ödenek tahsis 

edilmi tir. Ocak-Haziran döneminde ödene!in % 4,49’ u olan 3.679.426 TL’lik kõsmõ harcanmõ tõr. 

2010 yõlõ aynõ döneminde ise ödene!in % 8,85’i olan 2.873.523 TL’si harcanmõ tõr. Bir önceki yõl 

harcamasõna göre % 28,05 oranõnda artõ  gerçekle mi tir. 

 
 

 

SERMAYE G DERLER  (TL) 

OCAK-HAZ RAN 
GERÇEKLE"ME 

TOPLAMI 

OCAK-HAZ RAN 
GERÇEKLE"ME 

ORANI % AÇIKLAMA 
2010 YILI 

GERÇEKLE"ME 
TOPLAMI 

2011 YILI 
BA"LANGIÇ 

ÖDENE!  
2010 2011 

B R 
ÖNCEK  
DÖNEME 

GÖRE 
ARTI" 

ORANI (%) 
2010 2011 

MAMUL MAL 
ALIMLARI 

19.263.878 39.700.000 1.064.391 869.059 -18,35 5,53 2,19 

MENKUL SERMAYE 
ÜRET"M G"DERLER" 

0 300.000 0 0 0 0 0 

GAYR" MADD" HAK 
ALIMLARI 

1.733.660 3.000.000 17.096 23.427  37,03 0,99 0,78 

GAYR"MENKUL 
SERMAYE ÜRET"M 
G"DERLER" 

80.185 10.500.000 0 32.930 0 0 0,31 

MENKUL MALLARIN 
BÜYÜK ONARIM 
G"DERLER" 

7.039.880 14.000.000 1.302.720 2.599.423 99,54  18,50 18,57 

GAYR"MENKUL 
BÜYÜK ONARIM 
G"DERLER" 

4.354.841 14.500.000 489.317 154.587 -68,41 11,24 1,07 

06 SERMAYE 
G DERLER  

32.472.444 82.000.000 2.873.523 3.679.426 28,05 8,85 4,49 

 
Mamul Mal Alõmlarõ 2011 yõlõ ba langõç ödene!i 39.700.000 TL olup, Ocak-Haziran 2011 

döneminde ba langõç ödene!inin % 2,19’u olan 869.059 TL harcanmõ tõr. 2010 yõlõ aynõ döneminde 

ise bu ödene!in  % 5,53’ü olan 1.064.391 TL harcanmõ tõr. Bir önceki yõl harcamasõna göre % 18,35 

oranõnda azalma gerçekle mi tir. 

 

Menkul Sermaye Üretim Giderleri 2011 yõlõ ba langõç ödene!i 300.000 TL olup, bir önceki 

yõlda ödenek konulmamõ  ve harcama da yapõlmamõ tõr.  

 

Gayrimaddi Hak Alõmlarõ 2011 yõlõ ba langõç ödene!i 3.000.000 TL olup, Ocak-Haziran 

2011 döneminde ba langõç ödene!inin % 0,78’i olan 23.427 TL harcanmõ tõr. 2010 yõlõ aynõ 
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döneminde ise bu ödene!in  % 0,99’u olan 17.096 TL harcanmõ tõr. Bir önceki yõl harcamasõna göre 

% 37,03 oranõnda artõ  gerçekle mi tir. 

 

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 2011 yõlõ ba langõç ödene!i 10.500.000 TL olup, 

Ocak-Haziran 2011 döneminde ba langõç ödene!inin % 0,31’i olan 32.930 TL harcama yapõlmõ tõr. 

2010 yõlõ aynõ döneminde ise harcama yapõlmamõ tõr.  

 

Menkul Mallarõn Büyük Onarõm Giderleri 2011 yõlõ ba langõç ödene!i 14.000.000 TL olup, 

Ocak-Haziran 2011 döneminde ba langõç ödene!inin % 18,57’si olan 2.599.423 TL harcanmõ tõr. 

2010 yõlõ aynõ döneminde ise bu ödene!in  % 18,50’si olan 1.302.720 TL harcanmõ tõr. Bir önceki yõl 

harcamasõna göre % 99,54 oranõnda artõ  gerçekle mi tir.  

 
Gayrimenkul Büyük Onarõm Giderleri 2011 yõlõ ba langõç ödene!i 14.500.000 TL olup, 

Ocak-Haziran 2011 döneminde ba langõç ödene!inin % 1,07’si olan 154,587 TL harcanmõ tõr. 2010 

yõlõ aynõ döneminde ise bu ödene!in  % 11,24’ü olan 489.317 TL harcanmõ tõr. Bir önceki yõl 

harcamasõna göre % 68,41 oranõnda azalma gerçekle mi tir. 

 
Sermaye Giderlerine ili kin proje bazõnda ödenek tablosu a a!õda gösterilmi tir: 
 

PROJE ADI 
 

KARAKTER ST K 
 

 
2011 YILI 

BA"LANGIÇ 
ÖDENE!  

(TL) 
 

 
EKLENEN DÜ"ÜLEN 

2011 YILI 
TOPLAM 

ÖDENEK (TL) 

Vergi Daireleri "n aat 
Onarõm ve Bilgisayar 
Alõmõ (*) 

Muhtelif 10.500 0 2.583 7.917 

Konut Muhtelif 2.500 0 0 2.500 

Muhtelif " ler Muhtelif 69.000 0 440 68.560 

GENEL TOPLAM  82.000 0 3.023 78.977 

 
Bu projeden bilgisayar alõmõ yapõlmamaktadõr. Proje 2000 yõlõna ait olup proje adõnda de!i iklik yapõlamamaktadõr. 

 
 
 
 

 24



Vergi Daireleri "n aat Onarõm ve Bilgisayar Alõmõ toplula tõrõlmõ  projesi kapsamõnda Bursa 

Osmangazi (Fomara) Vergi Dairesi Ba kanlõ!õ Ek hizmet binasõ ile Diyarbakõr, Ba kanlõ!õ hizmet 

binalarõ; Ankara Ostim (Ulus) Elmada!, Balõkesir Ayvalõk, Burdur Bucak, Çanakkale Gelibolu, 

Hakkâri Merkez, "stanbul Pendik, Sarõyer Bakõrköy, "zmir Gaziemir, Manisa Gördes Saruhanlõ, 

Soma, Tekirda! Çorlu ve U ak Banaz, E me Vergi Dairesi Müdürlükleri hizmet binalarõ; etüd, proje 

ve in aatlarõ yer almaktadõr. 

 

Bu toplula tõrõlmõ  projeler için 2011 yõlõ bütçesinden 10.500.000 TL ödenek ayrõlmõ  olup bu 

ödene!in Ocak- Haziran 2011 döneminde 1.600.000 TL’si Balõkesir "li Ayvalõk "lçesi Vergi Dairesi 

Müdürlü!ü hizmet binasõ in aatõna, 53.000 TL’si Burdur "li Bucak "lçesi Vergi Dairesi Müdürlü!ü 

hizmet binasõ in aatõna, 430.000 TL’si Çanakkale "li Gelibolu "lçesi Vergi Dairesi Müdürlü!ü hizmet 

binasõ in aatõna, 500.000 TL’si de Tekirda! "li Çorlu "lçesi Vergi Dairesi Müdürlü!ü hizmet binasõ 

in aatõna olmak üzere toplam 2.583.000 TL ödenek Bayõndõrlõk ve "skân Bakanlõ!õ Bütçesine 

aktarõlmõ tõr. 

 
Vergi Daireleri "n aat Onarõm ve Bilgisayar Alõmõ Projesi, Sermaye Giderleri ödene!inin % 

12,80’ini olu turmaktadõr. 

 

2011K010290 numaralõ Muhtelif " ler Projesi: (Onarõm, Yazõlõm, Donanõm, Makine Teçhizat 

Ta õt Alõmõ ve Danõ malõk)  12.000.000 TL’lik kõsmõ "dari Bina Onarõmlarõ için, 14.000.000 TL’lik 

kõsmõ Bilgisayar Bakõm ve Onarõmlarõ için, 28.700.000 TL’lik kõsmõ Bilgiyasayar Alõmõ ve Yazõlõmõ 

için, 10.000.000 TL’lik kõsmõ Makine-Teçhizat ve Mefru at Alõmlarõ için, 4.000.000 TL’lõk kõsmõ 

Ta õt Alõmõ 300.000 TL’lik kõsmõ da danõ malõk için olmak üzere toplam 69.000.000 TL ödenek 

ayrõlmõ  bu ödene!in Ocak- Haziran 2011 döneminde % 4,49’u olan 3.679.426 TL’lik kõsmõ 

harcanmõ tõr. Muhtelif " ler Projesi, Sermaye Giderleri ödene!inin % 83,15’ ini olu turmaktadõr. 
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Grafik 7 
 

2010 2011

55.630

2.874

82.000

 3.679

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

1
.0

0
0
  
T

L
 

Sermaye Giderleri Ocak-Haziran Dönemi Gerçekle#meler

Toplam Ödenek Harcama

 

 aylarõ gerçekle meleri ile 2011 yõlsonu gerçekle me tahminlerinin yer aldõ!õ Bütçe 

Giderle in Geli imi tablosuna bir sonraki sayfada yer verilmektedir.  

 

 
Ba kanlõ!õmõz bütçesi 2010 gerçekle me toplamõ, 2011 ba langõç ödene!i, 2010 ve 2011 

Ocak – Haziran

rin
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   III- TEMMUZ-ARALIK 2011 DÖNEM NE  L "K N BEKLENT LER VE HEDEFLER 
  

Ba kanlõ!õmõz 2011 yõl sonu gerçekle me gider tahmini 1.998.403.750 TL’dir. Bu tutarõn 

ekonomik sõnõflandõrmanõn birinci düzeyinde yer alan gider türleri itibarõyla da!õlõmõ ve yõlsonu 

tahminleri, raporda yer alan Bütçe Giderlerinin Geli imi tablosunda gösterilmi tir. 

 
Ba kanlõ!õmõza 2011 yõlõ bütçesi ile verilen ba langõç ödene!i 1.817.925.000 TL olup, Ocak-

Haziran 2011 döneminde bu tutara 5.080.250 TL ödenek eklenmi , 4.076.785 TL ödenek ise 

dü ülmü  ve böylece toplam ödenek 1.818.928.465 TL olmu tur.  

 

Ba kanlõ!õmõzõn 2011 Yõlõ Bütçesinden Ocak-Haziran döneminde bütçe gideri 927.231.210 

TL harcama (3.223.535 TL Ba kanlõ!õmõz adõna yapõlacak i ler için Bayõndõrlõk ve "skân Bakanlõ!õ, 

Bakanlõ!õmõz "dari ve Mali " ler Dairesi Ba kanlõ!õ ile Milli Emlak Genel Müdürlü!ü bütçesine 

kurumlararasõ aktarma) gerçekle mi  olup Temmuz-Aralõk 2011 dönemi bütçe giderinin 

1.071.172.540 TL olaca!õ tahmin edilmektedir. Dolayõsõyla Temmuz-Aralõk 2011 döneminde 

yakla õk; 

 
- Personel Giderlerinden 107.687.000 TL,  

- Sosyal Güvenlik Kurumlarõna Devlet Primi Giderlerinden 16.838.500 TL, 

- Mal ve Hizmet Alõm Giderlerinden 55.950.000 TL  

- Cari Transferlere 3.250 TL (Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alõmlarõ ekonomik 

kodundan artacak miktar),  

 

olmak üzere toplam 180.478,750 TL ek ödene!e ihtiyaç duyulmaktadõr. 

 

Personel Giderleri 2011 yõlõ ba langõç ödene!i 1.319.758.000 TL’dir. Açõktan atananlar ve 

04.02.2010 tarihli ve 27483 sayõlõ Resmi Gazetede yayõmlanarak yürürlü!e giren, Bakanlar 

Kurulunun 21.12.2009 tarihli ve 2009/15759 sayõlõ “Kamu Kurum ve Kurulu larõndaki Geçici 

Mahiyetteki " leri Yürütmek Üzere Geçici Personel "stihdamõ ve Bu Personele Ödenecek Ücretler 

Hakkõnda Karar”õ uyarõnca, 657 sayõlõ Devlet Memurlarõ Kanununun 4 üncü maddesinin (C) 

fõkrasõna göre Ba kanlõ!õmõz te kilatõna atananlar ile memur maa larõndaki artõ lar da dikkate 

alõndõ!õnda personel giderlerinin yõlsonu harcamalarõnõn 1.427.445.000 TL olaca!õ tahmin edilmekte 

olup 107.687.000 TL ek ödene!e ihtiyaç duyulacaktõr. 

 



Sosyal Güvenlik Kurumlarõna Devlet Primi Giderleri 2011 yõlõ ba langõç ödene!i 

206.033.000 TL’dir. Personel giderlerindeki artõ tan dolayõ bu ödene!in yõlsonu harcamalarõnõn 

222.871.500 TL olaca!õ tahmin edilmekte olup,  16.838.500 TL ek ödene!e ihtiyaç duyulacaktõr.  

 

Mal ve Hizmet Alõmlarõnõn ba langõç ödene!i 200.154.000 TL olup “03.5- Hizmet Alõmlarõ” 

ekonomik koduna 6111 Sayõlõ Bazõ Alacaklarõn Yeniden Yapõlandõrõlmasõna "li kin Kanun ile 

birikmi  borçlara getirilen ödeme kolaylõklarõ ve mükelleflere tanõnan avantajlarõn geni  kitlelere 

duyurulmasõ ve tanõtõmõnõn yapõlmasõ amacõyla 6.000.000 TL ek ödene!e ihtiyaç duyulmaktadõr. 

 

Görev Giderlerine ili kin olarak, 2011 Yõlõ Merkezi Bütçe Kanununun Bazõ Ödeneklerin 

Kullanõmõna ve Harcamalarõna "li kin Esaslar Ba lõklõ E Cetvelinin 47 nci maddesinde “Genel bütçe 

kapsamõndaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerinin “03.4.2.01-Beyiye Aidatlarõ” ile 

“03.4.2.04-Mahkeme Harç ve Giderleri” ekonomik kodlarõndan yapõlmasõ gereken giderler, Ödenek 

Gönderme Belgesi aranmaksõzõn muhasebe yetkilileri tarafõndan ödenir ve gerekli ödenek ilgili 

kurum tarafõndan Maliye Bakanlõ!õ bütçesinin “12.01.31.00-01.1.2.66-1-09.9- Özellikli Giderleri 

Kar õlama Ödene!i” tertibinden talep edilir.” hükmü yer almaktadõr. Bu hüküm çerçevesinde ta ra 

te kilatõmõzca yõlsonuna kadar bu ekonomik kodlardan toplam 41.000.000 TL ödenek üstü harcama 

yapõlaca!õ tahmin edilmektedir. 

 

Ayrõca, yargõ mercilerince "daremizin aleyhine verilen kararlar ile hükmolunan asõl alacak, 

faiz, kanuni gecikme faizi, yargõlama giderleri, vekalet ücreti ödemelerine esas olmak üzere ödenek 

üstü harcama yetkisi bulunmayan “03.4.2.90 Di!er Yasal Giderler” ekonomik koduna yedek ödenek 

tertibinden 4.800.000 TL ödenek aktarõlmõ  ve talepler do!rultusunda ilgili birimlere gerekli 

ödenekler gönderilmi tir. Ancak kullanõlabilir ödene!in kalmamasõ nedeniyle  “03.4.2.90-Di!er 

Yasal Giderler” ile “03.4.2.02-Oranõ Kanunla Belirlenmi  Aidat ve "kramiyeler” ekonomik 

kodlarõndan bekleyen talepler ile yõlsonuna kadar gelebilecek talepler dikkate alõndõ!õnda 4.000.000 

TL daha ödene!e ihtiyaç duyulaca!õ tahmin edilmektedir. 

 

Buna göre, Görev Giderlerinin ba langõç ödene!i 3.002.000 TL’ olup, yõlsonuna kadar 

(3.002.000 + 4.800.000 + 4.000.000 + 41.000.000) toplam 52.802.000 TL harcama yapõlaca!õ 

tahmin edilmektedir. 
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Bilindi!i üzere, Ba kanlõ!õmõz personeli ile bakmakla yükümlü bulunduklarõ aile fertlerinin 

sa!lõk hizmetlerine ili kin fatura bedelleri Ba kanlõ!õmõzca kar õlanmaktaydõ. Ancak, 5510 sayõlõ 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa!lõk Sigortasõ Kanununun geçici 12’inci maddesi hükmüne istinaden 

Sosyal Güvenlik Kurumunca 18.12.2009 tarihli ve 27436 sayõlõ Resmi Gazetede yayõmlanan Kamu 

Personelinin Genel Sa!lõk Sigortasõ Kapsamõna Alõnmasõ Hakkõnda Tebli!e göre 15.01.2010 

tarihinden itibaren kamu personeli ve bakmakla yükümlü olduklarõ aile fertleri genel sa!lõk 

sigortalõsõ sayõlmõ  ve 15.01.2010 tarihinden itibaren bu ki ilerin sa!lõk harcamalarõna ili kin fatura 

bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafõndan kar õlanmakta olup, 14.01.2010 (dahil) tarihine kadar 

olan sa!lõk harcamalarõna ili kin fatura bedelleri ise Ba kanlõ!õmõzca kar õlanmaktadõr. Söz konusu 

giderleri kar õlamak için “03.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri” ekonomik koduna Ba kanlõ!õmõz 

bütçesinden 150.000 TL ödenek aktarõlmõ  olup, 44.416 TL harcama gerçekle mi tir. Yõlsonu 

itibariyle toplam harcamanõn 150.000 TL ödene!e ihtiyaç duyulaca!õ tahmin edilmektedir. 

 

Mal ve Hizmet Alõmlarõ ekonomik kodunun 03.4 Görev Giderlerine 49.800.000 TL, 03.5 

Hizmet Alõmlarõna 6.000.000 TL, 03.9 Tedavi ve Cenaze Giderlerine de 150.000 TL olmak üzere 

toplam 55.950.000 TL ödene!e ihtiyaç duyulmaktadõr. 

 

Kar Amacõ Gütmeyen Kurulu lara Yapõlan Transferler ba langõç ödene!i 9.980.000 TL olup, 

yõlsonuna kadar 4.983.250 TL ödene!in harcanõlaca!õ tahmin edilmektedir. Kalan 3.250 TL 

ödene!in ise mal ve hizmet alõmlarõna aktarõlmasõ dü ünülmektedir. 

 
Sermaye Giderleri 2011 yõlõ ba langõç ödene!i 82.000.000 TL’dir.  

 

Sermaye Giderlerinden “06.5 Gayrimenkul Sermaye 

Üretim Giderleri” ekonomik kodundan 10.500.000 TL 

ödenek devam etmekte olan 18 adet hizmet binasõ in aatõ için 

kullanõlacaktõr. Bu in aatlardan Burdur "li Bucak "lçesi Vergi 

Dairesi Müdürlü!ü hizmet binasõ, U ak "li Banaz ve E me 

"lçeleri Vergi Dairesi Müdürlükleri hizmet binalarõ kesin 

hesabõ ödenecektir. Çanakkale "li Gelibolu "lçesi Vergi 

Dairesi Müdürlü!ü hizmet binasõ in aatõ ise yõlsonuna kadar tamamlanmasõ planlanmaktadõr. Di!er 

hizmet binasõ in aatlarõna devam edilecek olup, bu in aatlar için 2.583.000 TL ödenek Bayõndõrlõk ve 

"skân Bakanlõ!õ bütçesine aktarõlmõ tõr. 
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Sermaye Giderlerinden, Vergi Daireleri "n aat ve Onarõmõ Projesi Muhtelif " ler Projesi ile 

Lojman Onarõmlarõ Projesine Temmuz-Aralõk 2011 döneminde toplam 78.205,74 TL harcama 

yapõlaca!õ tahmin edilmektedir.  

 
Vergi gelirlerinin artõrõlmasõna yönelik olarak yapõlan 

yaygõn ve yo!un vergi denetimleri ile vergilendirme olaylarõna 

anõnda ve yerinde müdahale etmek, kayõt dõ õlõ!õ önlemek için 

mal hareketlerini izlemek, belge düzenleme alõ kanlõ!õnõn 

kazandõrõlmasõ yönünde uygulama, denetim ve vergi 

tahsilâtõnõn ba arõyla yürütülebilmesi için 24.01.2011 tarihli ve 

2011/1375 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõyla Gelir "daresi 

Ba kanlõ!õnõn 85 adet Panel ve 15 adet Minibüs olmak üzere 

toplam 100 adet özel donanõmlõ denetim ta õtõ satõn almasõ uygun görülmü tür. 

 

Söz konusu ta õtlara ili kin olarak 85 adet ta õtõn satõn alma bedeli 2.485.184,00 TL, 15 adet 

ta õtõn da satõn alma bedeli olarak 779.167,10 TL belirlenmi tir. Söz konusu ta õtlarõn bedelleri 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlü!üne aktarõlmõ tõr. 2011 yõlõ bütçesinde ta õt alõmlarõ için 

4.000.000 TL ödenek ayrõlmõ tõ. Kalan 735.648,90 TL’nin Makine ve Teçhizat Alõmlarõnda 

kullanõlmasõ dü ünülmektedir. 

 

2011 yõlõ Temmuz-Eylül-Ekim aylarõnda ihtiyaç duyulan birimlere tahsisi yapõlarak da!õtõm 

i lemlerinin gerçekle tirilmesi planlanmõ tõr. 

 

Mamul Mal Alõmlarõ (Bilgisayar Alõmlarõ) için ihtiyaç duyulan 2.500.000 TL’lik ödenek 

Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alõm ve Bakõm ve Onarõm Giderlerinden (Bilgisayar Bakõm ve 

Onarõm Giderleri) aktõrõlmak suretiyle; 

 

 Ayrõca, Makine ve Teçhizat Alõmlarõ için ihtiyaç duyulan 2.300.000 TL’lik ödene!in 

735.648,90 TL’lik kõsmõnõn da Mamul Mal Alõmlarõndan (Ta õt Alõmlarõ)  kalan 1.564.351.10 TL’lik 

kõsmõ da Sermaye Üretim Giderlerinden aktarõlmak suretiyle kar õlanmasõ dü ünülmektedir.  

   

2011 Yõl sonu Gerçekle meleri ile 2011 Yõl sonu Gerçekle me Tahminlerine ili kin grafikler 

a a!õdadõr: 
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IV-  TEMMUZ-ARALIK 2011 DÖNEM NDE YÜRÜTÜLECEK FAAL YETLER 
 

 Temmuz-Aralõk 2011 döneminde Ba kanlõ!õmõz tarafõndan bütçe gelir performansõnõn 
artõrõlmasõ amacõyla yürütülmesi söz konusu olan ana faaliyetler a a!õda yer almaktadõr:   
 
IV.1. Vergiye Gönüllü Uyumu Artõrmak Amacõna Yönelik Çalõ#malar 
 

 Mükellef Hizmetleri Merkezi, vergi ile ilgili konularda yüz yüze danõ ma hizmeti sunmaya 
Ankara’da devam edecektir. 

Di!er taraftan; 

 Vergi "leti im Merkezinde (444 0189) ülke genelinde vergi ile ilgili sorulara yanõt 
verilmesine ve ihbarlarõn tek merkezden alõnmasõna, 

 www.gib.gov.tr internet adresinin geli tirilmesine yönelik çalõ malara, 

 Bakanlõ!õmõz ve Milli E!itim Bakanlõ!õ arasõnda Haziran 2007 tarihinde imzalanan protokol 
kapsamõnda ba latõlan VerG"Bilir Projesi ile Türkiye genelindeki e!itimlere program 
dahilinde, 

 Beyanname dönemi rehberleri ile bilgilendirme yayõnlarõnõn güncellenmesi çalõ malarõna 
yönelik faaliyetlere, 

 23.Vergi Haftasõ Etkinlikleri kapsamõnda yapõlacak çalõ malara yönelik faaliyetlere,  

     devam edilecektir.  
 
 
      IV.2. Mükellef Odaklõ Hizmet Anlayõ#õ Çerçevesinde Yapõlan Çalõ#malar  

 

 Vergi Kimlik Numarasõ ile T.C. Kimlik Numarasõ e le tirilmesi i lemleri sürdürülecektir. 
Vergi kimlik numarasõ ve faal mükellef istatistikleri her ayõn ilk haftasõnda olmak üzere 
yayõmlanacaktõr. 

 Tasfiye halinde verilen beyannamelerin e-beyanname sisteminden alõnabilmesi sa!lanacaktõr.  

 Vergi tahsilâtõna yetkili bankalarõn vadesinden sonra vergi tahsilâtõ yapabilmeleri için 
program de!i ikli!i çalõ malarõ tamamlanacaktõr. 

 "nternet bankacõlõ!õ üzerinden vergi tahsilâtõnõn bütün bankalara yaygõnla tõrõlmasõ 
çalõ malarõ tamamlanacaktõr.  

 
 

   IV.3. Bilgi  #lem Faaliyetleri  
 

 Trafik "dari Para Cezasõ Tutanak bilgilerinin elektronik ortamda Emniyet Genel 
Müdürlü!ü’nce gönderilmesini sa!layacak web servisi hazõrlanmõ  olup test ortamõna 
açõlmõ tõr. Test ortamõndan gerçek ortama geçilerek alõnacak verilere istinaden, otomatik 
olarak mükellef hesabõna i lenerek tahakkuk verilmesi ile ilgili çalõ malara devam 
edilecektir. 
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 Araç Sürücü Bilgi Sistemi kapsamõnda ÖTV 2A Beyannamesi için Gelir "daresi Ba kanlõ!õ 
internet vergi dairesi uygulamasõ üzerinden, beyannamelerin kabulü ve tahakkuk verme 
i lemleri için gerekli çalõ malar devam edecektir. 

 Emniyet Genel Müdürlü!ü ile aramõzda bulunan hat üzerinden ÖTV 2A Beyannamesi için 
ödeme ve araç bilgileri ile de!erli ka!õt bilgilerinin tahsilatõna ili kin bilgilerin sorgulanmasõ 
için yeni bir web servisi yazõlarak test ortamõnda açõlmõ tõr. Emniyet Genel Müdürlü!ü’nün 
testlerini tamamlamasõna müteakip gerçek verilerin de sorgulanmasõnõn yapõlmasõ 
sa!lanacaktõr. 

 Takdir Komisyonu Otomasyonu  (TAKKOM); vergi mevzuatõ de!i iklikleri, yenilikleri ve 
Ba kanlõ!õmõzõn ihtiyaçlarõ do!rultusunda vergi dairesi uygulama yazõlõmlarõnõn 
geli tirilmesine devam edilecektir.  

 Doküman Yönetimi ve "  Akõ  Sistemi (DY"AS) kapsamõnda e-özelge dõ õnda kalan 
dokümanlarõn elektronik ortamda alõnõp, da!õtõmõnõn elektronik ortamda yapõlmasõ 
çalõ malarõna devam edilecektir. 

 Vergi ihtilaflarõndan kaynaklanan savunmalarda etkinli!i artõrmak, idarenin savunma 
stratejisinde yeknesaklõ!õ sa!lamak ve ihtilaflarla ilgili istatistikî bilgilere elektronik ortamda 
eri mek suretiyle ihtilaflarõ asgari düzeye indirmeyi sa!layacak tedbirleri zamanõnda almaya 
katkõda bulunmak amacõyla elektronik dava takip projesinin geli tirilmesi çalõ malarõna 
devam edilecektir.  

 E-fatura uygulamasõnõn geli tirilmesi ve yaygõnla tõrõlmasõ çalõ malarõna devam edilecektir.  

 Mükellefler tarafõndan bilgi i lem sistemleri aracõlõ!õ ile elektronik belge  eklinde olu turulan 
ve birinci nüshasõ ka!õt olarak alõcõsõna teslim edilen belgelere ait ikinci nüshalarõn 
Ba kanlõkça belirlenen ko ullara göre ka!õt ortamõ yerine manyetik ortamda muhafaza ve 
istendi!inde ibraz edilmesine imkan sa!layacak olan Elektronik Ar iv Uygulamasõ ile ilgili 
tebli! hazõrlama çalõ malarõ tamamlanacaktõr.  

 Mükelleflerin tutmak zorunda olduklarõ defterlerden yevmiye defteri ve defter-i kebirin 
elektronik ortamda olu turulmasõ, onaylanmasõ ve istendi!inde ibraz edilmesine yönelik 
çalõ malar ile ilgili teknik dokümanlarõn ve genel tebli!in olu turulmasõ çalõ malarõ 
tamamlanacaktõr.  

 E-VDO ile di!er kurum ve kurulu larõn otomasyon sistemleri arasõnda veri alõ veri ini 
sa!layacak uyumla tõrma çalõ malarõna devam edilecektir.  

 NACE Rev.2.TR faaliyet kodlarõna geçilmesi sonrasõ vergi dairelerindeki sicil-yoklama 
servislerinde çalõ an personele il düzeyinde verilecek e!itim ve seminerler aracõlõ!õyla 
faaliyet kodlarõ konusunda farkõndalõk yaratõlmasõ, gereken önemin kavratõlmasõ, mükellefin 
faaliyetine ait do!ru faaliyet kodlarõnõn verilmesi ve yanlõ  verilmi  faaliyet kodlarõnõn 
düzeltilmesi sa!lanacaktõr.  

 Sicil i lemleri konusunda vergi daireleri yardõm masasõ ve Ça!rõ Merkezi i lemlerinin 
yürütülmesi ve mükellef bilgilerinin güncellenmesine devam edilecektir.  

 Elektronik Beyanname Aracõlõk ve Sorumluluk Sözle melerinin internet vergi dairesine 
elektronik ortamda bilgi giri i yapõlmadan meslek mensuplarõnõn sözle me düzenlemedikleri 
mükelleflerin beyannamelerini elektronik ortamda göndermelerine izin verilmeyece!ine 
ili kin çalõ malar yapõlacaktõr.  
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IV.4.  nteraktif Hizmetler 
 
 408 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli!i kapsamõnda ihtiyaç duyan kurum ve 

kurulu larla bilgisi talep edilen mükelleflere ait vergi levhasõnda bulunan bilgilerin ilgili 
kurumla düzenlenecek protokol kapsamõnda hazõrlanacak web servisler aracõlõ!õyla 
elektronik ortamda sorgulanmasõ veya mevcut bilginin do!rulanmasõ amacõyla çalõ malara 
devam edilecektir. 

 
 
IV.5. Stratejik Yönetim Ve Performans Yönetimi Kapsamõndaki Çalõ#malar 
 
 2011 Yõlõ Programõnõn 31 No.lu Tedbiri uyarõnca hazõrlanan 2011-2013 dönemi Kayõt Dõ õ 

Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Plânõnõn yürürlü!e girmesini müteakip uygulama 
süreci Ba kanlõ!õmõzca izlenecek ve de!erlendirilecektir.  

 
 
IV.6. Daha Etkin Bir Tahsilat Yönetimi Kapsamõndaki Çalõ#malar 
 
 Kõsa Mesaj Bilgilendirme Servisi, haber aboneli!i ile Motorlu Ta õtlar Vergisi Miktarõ 

Hesaplama, Motorlu Ta õt Vergisi Borç Sorgulama, Trafik Para Cezasõ Borcu Sorgulama 
hizmetlerine devam edilecektir. 

 Mükelleflerin motorlu ta õtlar vergisinin ve trafik para cezalarõnõn kredi kartõ ile ödenmesine 
yönelik sistem altyapõsõ geli tirilecektir. 

 Mükelleflere ait tahakkuk ve tahsilat kayõtlarõnõn bir arada görülmesini ve mükellefin hesap 
bakiyesinin güncel olarak izlenmesini sa!layacak Mükellef Cari Hesabõna ili kin ikincil 
mevzuat düzenleme ve sistem alt yapõsõnõn hazõrlanmasõna yönelik çalõ malara devam 
edilecektir.  

 Türkiye genelinde tahsilatta etkinli!i sa!lamak ve mükelleflerin gönüllü uyumunu artõrmak 
için kurulan borç takip sisteminin geli tirilmesine devam edilecektir. Borç takip sistemi 
kapsamõnda mevcut borç stokunun artmamasõ amacõyla cari döneme ait borçlarõn, vergi 
türleri itibariyle takibi sa!lanacaktõr.  

 Vadesi geçen vergi borçlarõnõn bankalarca da tahsil edilmesi amacõyla bankalarla görü meler 
devam etmekte olup, konuya ili kin sistem alt yapõ ve ikincil mevzuat çalõ malarõ 
sürdürülecektir.  

 E- haciz projesine devam edilecek, projenin geli tirilmesine yönelik çalõ malar yapõlacaktõr.  

 Vergi dairelerinin yaptõklarõ takipli tahsilatõn hangi yõllara ve hangi türlere ili kin oldu!unun 
tespiti amacõyla takipli tahsilatta kaynak tabanlõ planlama çalõ malarõna devam edilecektir. 

 Borç stoku analizleri kapsamõnda mükellef borç stoklarõndaki artõ õn kaynaklarõ tespit 
edilerek borç stokunun azaltõlmasõ yönünde çalõ malar sürdürülecektir. 
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IV.7. Etkin Bir Vergi Yönetimi Ve Denetimi Kapsamõndaki Çalõ#malar 
 

 KDV uygulamalarõna ili kin olarak yayõmlanan Genel Tebli!lerin tek bir Genel Tebli!de 
toplanmasõ projesi ile ilgili çalõ malar devam edecektir. 

 Ülkemizde faaliyette bulunan sektörlerin KDV beyanlarõnõn ve bu beyanlara göre tahakkuk 
eden vergilerin analiz edilmesi projesiyle ilgili çalõ malar sürdürülecektir. 

 Ayrõca, AB ile ilgili bilgi de!i imi ve AB direktiflerine uygun olmayan maddelerin tespit 
edilmesi çalõ malarõ devam edecektir. 

 6802 sayõlõ Gider Vergileri Kanununda yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisine 
ili kin hükümlerin yeniden düzenlenmesi hazõrlõk çalõ malarõ yapõlacaktõr. 

 Türev ürünlerinde BSMV uygulamasõ belirlenecektir. 

 Banka  ubeleri tarafõndan verilmesi gereken banka ve sigorta muameleleri vergisi 
beyannamelerinin bankalarõn kanuni merkezlerince verilmesi sa!lanacaktõr. 

 7338 sayõlõ Veraset ve "ntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinde yer alan istisna 
tutarlarõ ile 16 ncõ maddesinde yer alan matrah dilim tutarlarõ 2011 yõlõ için belirlenen 
yeniden de!erleme oranõna göre artõrõlarak ve 2012 yõlõnda uygulamasõna ili kin tebli! 
hazõrlanarak 31.12.2011 tarihine kadar yayõmlanmasõ sa!lanacaktõr. 

 197 sayõlõ Motorlu Ta õtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre Kanunun 5 ve 6 ncõ 
maddelerinde yer alan (I), (II) ve (IV) sayõlõ tarifelerin tespitine ili kin tebli! hazõrlanarak 
31.12.2011 tarihine kadar yayõmlanacaktõr.  

 Emlâk vergisi i lemleri sõrasõnda mükelleflerden emlâk vergisi bildirimleri dõ õnda ba kaca 
belge istenilmeyece!i ve özürlülere ait indirimli bina vergisi oranõnõn (sõfõr) uygulanmasõnda 
istenilecek form ve belgelere ili kin tebli! hazõrlanarak 31.07.2011 tarihine kadar 
yayõmlanmasõna çalõ õlacaktõr. 

 2012 yõlõnda uygulanacak, bina metre kare normal in aat bedellerinin tespitine ili kin tebli! 
hazõrlanarak 31.08.2011 tarihine kadar yayõmlanmasõ sa!lanacaktõr. 

 1319 sayõlõ Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesi uyarõnca, 2012 yõlõna ait emlak vergi 
de!erinin yeniden de!erleme oranõnõn yarõsõ nispetinde artõrõlmasõna ve 2012 yõlõnda 
uygulamasõna ili kin tebli! hazõrlanarak 31.12.2011 tarihine kadar yayõmlanmasõ 
hedeflenmektedir.  

 Konut, i yeri ve di!er  ekillerde kullanõlacak binalar için 2012 yõlõnda uygulanacak, çevre 
temizlik vergisi tutarlarõna ili kin tebli! hazõrlanarak 31.12.2011 tarihinde yayõmlanmasõ 
sa!lanacaktõr. 

 2012 yõlõnda uygulanacak 488 sayõlõ Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayõlõ tabloda yer alan 
maktu vergi tutarlarõ ile her bir kâ!õttan alõnacak damga vergisine ili kin üst sõnõrõn yeniden 
de!erleme oranõnda artõrõlmasõna ili kin tebli! hazõrlanarak 31.12.2011 tarihinden önce 
yayõmlanmasõ hedeflenmektedir.  

 Tütün mamulleri ve alkollü içkilerde Bandrollü Ürün "zleme Sistemi kapsamõnda faaliyet 
gösteren üretici ve ithalatçõ firmalarõn aldõklarõ bandrol sayõlarõndan ve söz konusu firmalar 
tarafõndan Ba kanlõ!õmõza internet ortamõnda aylõk olarak bildirilen bandrol ve bandrollü 
ürün stok bilgilerinden hareketle gerçekle tirilen analizlerin ve bu analizler sonucunda ilgili 
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 Sahada gerçekle tirilen ve birer örne!i Ba kanlõ!õmõza intikal ettirilen tüm Bandrol Denetim 
Tutanaklarõ’nõn bilgisayara i lenerek ar ivlenmesi ve biriken bu bilgilerden hareketle tütün 
mamülleri ve alkollü içkiler sektöründe faaliyet gösteren riskli (da!õtõcõ, perakendeci v.b.) 
firmalarla bu firmalarõn bandrol mevzuatõ açõsõndan sorunlu markalarõnõn tespit edilerek 
gerekli önlemlerin alõnmasõ sa!lanacaktõr. 

 


