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açıklayacakları hükme bağlanmıştır.
Söz konusu hüküm gereği hazırlanan Başkanlığımızın ilk altı aylık bütçe
uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentileri, hedefleri ve yapılması
planlanan faaliyetlerini içeren “2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler
Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
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I-OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Ocak-Haziran 2013 döneminde Başkanlığımız tarafından bütçe gelir performansının
artırılması amacıyla gerçekleştirilmiş olan faaliyetler aşağıda yer almaktadır:
I.1. Mükellef Odaklı Hizmet Anlayışı Çerçevesinde Yapılan Çalışmalar
•

GİB internet sitesi üzerinden sanal pos aracılığı ile motorlu taşıtlar vergisi, trafik idari para
cezaları, geçiş ücreti ve idari para cezası ile Karayolu Taşıma Kanunu idari para cezaları 13
bankanın kredi kartıyla tahsil edilmektedir. Ayrıca, Gelir Vergisi Gayrimenkul Sermaye İradı
tahsilatlarının da bazı bankaların kredi kartıyla yapılmasına başlanılmıştır. Diğer bankalarla
da entegrasyon çalışmaları devam etmektedir.

•

Vergi tahsilat yetkisi verilen banka sayısı 25 iken, yapılan protokollerle tahsilat yapan banka
sayısı 27 olmuştur.

•

Bir e-devlet uygulaması olan e-beyanname projesi kapsamında beyannameler ve ekleri
01/04/2004 tarihinden itibaren internet üzerinden alınmaktadır. Projeye 8 çeşit beyanname ile
başlanılmış olup, Haziran 2013 itibariyle 39 çeşit beyanname elektronik ortamda
alınmaktadır.
Vergi mevzuatı değişiklikleri, yenilikleri veya Başkanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda
beyannamelerde yapılan revizyonlar e-beyanname uygulaması ile uyumlu hale
getirilmektedir.

•

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal veya ithal edenler ile
bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştiren ÖTV mükelleflerinin her il bazında tek
vergi dairesinde toplanması sağlanmış; böylelikle vergi uygulamaları teknik bilgi ve
uzmanlık gerektiren (III) sayılı liste mükelleflerini ilgilendiren işlemlerin sağlıklı ve düzenli
şekilde yürütülmesi öngörülmüştür.

•

İnternet sitemiz üzerinden alınmaya başlanmış olan ÖTV 2A beyanname ve bildirimlerinde,
internet vergi dairesi üzerinden ilk altı ayda 528.676 adet ÖTV 2A beyannamesi ve 618.325
adet ÖTV 2A bildiriminin alınması sağlanmıştır.

•

Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi kapsamında, gayrimenkul sermaye iradı elde
eden mükelleflerin beyannameleri internetten alınmaya başlanmış olup, mükelleflere
internetten beyanname ve tahakkuk bilgileri gösterilmektedir. Bu kapsamda hizmetin devamı
niteliğinde tahsilâtların da kredi kartı ile yapılmasına imkan sağlanmıştır.

•

Elektronik Fatura Uygulaması (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 yapılmaktadır. Haziran 2013 sonu itibariyle 3.433 kullanıcı uygulamadan
yararlanabilmektedir. e-Fatura uygulamasının geliştirilmesine yönelik yeni yazılımlar
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yapılarak uygulamaya alınmıştır. e-Fatura kapsamında bilgilendirme amaçlı seminer ve
toplantılar düzenlenmiştir.
Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin birbirlerinden aldıkları mallar ve
sağladıkları hizmetler için 01/09/2013 tarihinden itibaren elektronik fatura göndermeleri ve
almaları zorunlu hale gelmiştir.
14/12/2012 tarih ve 28497 Sayılı Resmi Gazetede 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliğinde belirtilen mükellef gruplarına elektronik fatura uygulamasına dahil olma ve
elektronik defter tutma zorunluluğu ile özel entegrasyon sistemi getirilmiştir.
Mükelleflerin tutmak zorunda oldukları defterlerin elektronik ortamda oluşturulması,
onaylanması ve muhafazası ile ilgili hukuki ve teknik altyapının oluşturulması çalışmaları
tamamlanmıştır. Defterler elektronik ortamda tutulmaya başlanmıştır. e-Defter uygulamasına
yönelik yazılım geliştiriciler tarafından 11 adet uyumlu ticari yazılım test aşamalarını geçmiş
ve Başkanlığın internet sitesinde yayımlanmıştır.
I.2. Bilgi İşlem Faaliyetleri
•

Doküman Yönetimi ve İş Akış Sistemi (DYİAS); Başkanlığımız merkez birimlerinde
11/10/2012 tarihinden itibaren kullanıma açılmış olup, ilk etapta iç yazışmalar kısmı
uygulamaya alınmıştır. Bu kapsamda 01/01/2013 tarihinden itibaren Başkanlığımız merkez
birimlerinde gelen ve giden evrak uygulamaları da DYİAS kapsamına alınarak tüm yazışmalar
DYİAS üzerinden gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

•

Doküman Yönetimi ve İş Akış Sistemi (DYİAS) E-Özelge Otomasyon Sistemi; özelge
sistemi ile mükellefin uyum maliyetinin azaltılması amacıyla Vergi Dairesi
Başkanlıkları/Defterdarlıklar tarafından alınan özelge taleplerinin hazırlanıp Gelir İdaresi
Başkanlığı’na gönderilmesi ve Başkanlık bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından
onaylanması, özelgelerin mükellefe verilecek şekilde hazırlanması işlemlerinin tümünün
elektronik ortamda tamamlanması ve tüm Gelir İdaresi teşkilatınca paylaşılabilir bir zemine
taşınması sağlanmıştır.
Ayrıca sistemde hazırlanan özelgelerin Başkanlığımız internet sitesinde yayımlanması
sağlanmıştır. Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklardan alınan geri bildirimler ile
sistemde iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.
Vergi mevzuatı ve uygulamada yapılan değişiklikler doğrultusunda projenin geliştirilmesine
devam edilmektedir.

•

Elektronik Dava Takip Projesi (DATAP); vergi ihtilaflarından kaynaklanan savunmalarda
etkinliği artırmak, idarenin savunma stratejisinde verimliliği sağlamak ve ihtilaflarla ilgili
istatistiki bilgilere elektronik ortamda erişmek suretiyle, ihtilafları asgari düzeye indirmeyi
sağlayacak tedbirleri zamanında almaya katkıda bulunmak amacıyla proje çalışmaları
sürmektedir.
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•

Haciz İhbarnamesi Takip Programı; 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 89 uncu maddesi ile
takipteki borçlunun üçüncü şahıs nezdindeki alacaklarının haczi düzenlenmiş; bu madde ile
icra müdürlükleri tarafından Başkanlığımıza tebliğ edilen haciz ihbarnamesine/haciz
müzekkeresine karşı itiraz veya beyanda bulunma mükellefiyeti, merkez birimleri yanında,
Türkiye çapındaki tüm Vergi Daire Başkanlıkları/Defterdarlıklar Gelir Müdürlükleri ve Vergi
Daireleri adına Başkanlığımıza ait olduğu hükme bağlandığından, hem kanuni süresi içerinde
cevap verilebilmesini hem de takip borçlusu açısından gerçeğe uygun bir sorgulama
yapılabilmesini teminen, Başkanlığımız bünyesinde Haciz İhbarnamesi Takip Programı
(HİTAP 89) Yeni Merkezi Sorgulamalar (VDINTRA) altında 07/01/2013 tarihinde kullanıma
açılmıştır.

•

Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık Otomasyon Projesi (DEFGEL) Uygulama Yazılımları;
bu sistem ile vergi dairesi başkanlığı ve defterdarlık işlemlerinin bilgisayarlarla yapılarak, iş
yükünün azaltılması hedeflenmiştir.
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
uygulamaları otomasyon kapsamına alınmıştır. Vergi mevzuatı ve uygulamada yapılan
değişiklikler doğrultusunda projenin geliştirilmesine devam edilmektedir.

•

Daimi Takdir Komisyonu Otomasyonu (TAKKOM) Projesi; komisyona bağlı vergi daireleri
takdire sevk işlemlerinin entegre bir yapıda otomasyon ortamında yapılmasının sağlandığı
proje ile 62 Daimi Takdir Komisyonu ve vergi dairesi/mal müdürlüğü bünyesinde kurulan
geçici takdir komisyonlarında kullanılmaya devam edilmektedir.

•

Kurum ve Kuruluşlarla Veri Paylaşımı; E-VDO ile diğer kurum ve kuruluşların otomasyon
sistemleri arasında veri alışverişini sağlayacak uyumlulaştırma çalışmaları devam etmektedir.
Bu kapsamda Ocak-Haziran 2013 döneminde TC Merkez Bankası, SGK, Bilgi Teknolojileri
Kurumu, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Yurtiçi Kargo ve Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanlığı olmak üzere toplam 6 kurum 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 hazırlanmıştır. Ayrıca talep eden belediyelere
şifre tayin edilmek suretiyle sistemimize bağlanmaları sağlanarak mükelleflerin merkez iş
yerlerine ait mükellefiyet ve vergi levhası bilgileri elektronik ortamda paylaşılmaya
başlanmıştır.

•

NACE Faaliyet Kodları Çalışması; Başkanlığımız merkez ve taşra birimlerinde halen
kullanılmakta olan NACE Rev.2 faaliyet kodlarının diğer kamu kurumlarında da ortak
kullanılabilmesi ve Esnaf ve Sanatkarlar Odalarının kullandığı meslek kolları, GTİP, CPA,
PRODCOM ürün kodları ile uyumunun sağlanması amacıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
koordinatörlüğünde, Gelir İdaresi Başkanlığı, TESK, Milli Eğitim Bakanlığı, TÜİK, Sosyal
Güvenlik Kurumu, Mesleki Yeterlilik Kurumu, TOBB ve KOSGEB’in katılımları ile
oluşturulan çalışma grubu çalışmalarını tamamlamıştır. Çalışma grubu her yılın son
çeyreğinde toplanarak yıl içinde talep edilen veya ihtiyaç duyulan faaliyetleri değerlendirip
gerekli güncellemelere karar vererek takip eden yılın Ocak ayı itibariyle uygulanmasını
sağlama kararı almışlardır. Aynı çalışma grubu 2012 yılı içinde faaliyet kodlarının daha kolay
belirlenebilmesi amacıyla Nace Rev-2 Altılı Faaliyet Sözlüğü güncelleme çalışması yapmış
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olup, güncellenen Sözlük Başkanlığımız İnternet Sitesi ile TÜİK İnternet Sitesinde
yayımlanmış bulunmaktadır.
•

Mükellef Bilgileri Bildirimi; mükelleflerin yapmış oldukları faaliyetlerin sicil kayıtları ile
uyumlu hale getirilmesi kapsamında Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem
Planı’ndan sorumlu kuruluş olarak Başkanlığımızca çıkarılan 413 Sıra No.lu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliğine ilişkin açıklamaların yapıldığı 61 numaralı VUK Sirküleri
15/03/2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 2013 yılı 1 Nisan-31
Mayıs dönemi itibariyle alınan Mükellef Bilgileri Bildirimi ile merkez iş yerleri için Nace
Rev-2 Altılı Faaliyet Kodları 6 faaliyete kadar olmak üzere Başkanlığımız tarafından
güncellenmiştir.

•

Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı ve Elektronik Tebliğ; Türk Ticaret Kanunu, Tebligat Kanunu
ve Vergi Usul Kanununda yapılan düzenlemelere istinaden merkez ve taşra birimlerince
kayıtlı elektronik posta adresi edinilmesi ve ayrıca vergilendirme işlemleri ile ilgili elektronik
tebligata elverişli bir yazılım oluşturulması suretiyle e-tebligat sistemi kurulması yönünde
planlamalar yapılmaktadır.

•

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca yürütülen Resmi İstatistik Programına “Ulusal Veri
Yayımlama Takvimine” göre aylık olarak vergi kimlik numarası sayıları ve vergi türlerine
göre il bazında faal mükellef sayıları konusunda veri aktarılarak paydaş kurum olarak katkı
sağlanmıştır. Bu faaliyet her ayın ilk haftası gerçekleştirilmektedir.

•

Gelişen bilgi işlem teknolojilerinden yararlanarak, vergi beyannamelerinin kolay, hızlı,
ekonomik ve güvenilir bir şekilde idareye intikalini sağlamak, vergi beyannamelerinin
doldurulması sırasındaki hataları asgariye indirerek mükellef mağduriyetini önlemek ve
vergiye gönüllü uyumu artırmak amacıyla, Mükellef Geri Bildirimi uygulamaya alınmıştır.
Böylece beyana çağrı beklenmeden verilmeyen beyannameler mükelleflere her ayın sonunda
bildirilmiş, verilmesi unutulan beyannamenin alımı hızlandırılmıştır.
Ayrıca, beyannamelerin alımı sırasında yapılamayan daha sonra yapılan kontroller sonucu
bulunan hatalar mükelleflerimize geri bildirim sayesinde bildirilerek hatanın ortadan
kalkması sağlanmaktadır.

•

Vergi Dairesi Uygulama Yazılımları (E-VDO; vergi dairesi işlemlerinin bilgisayarlarla
yapılarak iş yükünün azaltılması, vergi dairesi çalışmalarında etkinlik ve verimliliğin
artırılması ve bilgisayar ortamında toplanan bilgilerden sağlıklı bir karar destek ve yönetim
bilgi sisteminin oluşturulması hedeflenerek, 1997 yılında Client-server mimaride çalışan
(VDO) bir yapıda hazırlanmıştır. 2004 yılında vergi dairesi otomasyon uygulamalarında
merkezi bir yapıya geçilmesi kararı doğrultusunda mevcut otomasyon uygulamaları merkezi
bir yapıda (e-VDO) tekrar hazırlanarak, 2005-2009 yılları arasında otomasyon kapsamında
olmayan vergi daireleri ve mal müdürlükleri gelir birimlerinin e-VDO ile otomasyona
geçirilmesi, VDO uygulamaları ile çalışan vergi dairelerinin ise otomasyon sistem değişikliği
gerçekleştirilmiştir.
Bugün itibariyle, 449 Vergi Dairesi (e-VDO), Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
(e-VDO), 583 Malmüdürlüğü (e-VDO) otomasyon kapsamında bulunmaktadır. Halen vergi
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mevzuatı değişiklikleri ve yenilikleri doğrultusunda vergi dairesi uygulama yazılımlarının
geliştirilmesine devam edilmektedir.
•

84 No.lu KDV Genel Tebliği Özel Esas Uygulaması Otomasyon Sistemi; sözkonsu KDV
Genel Tebliğinin II. Özel Esaslar bölümündeki düzenlemeler doğrultusunda Vergi Dairesi
Başkanlıkları/Defterdarlıklar tarafından sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge
(SMİYB) düzenleyen, kullanan veya haklarında olumsuz tespit bulunan mükelleflerin "Vergi
Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık Otomasyonu Projesi (DEFGEL)" sistemi içerisinde
geliştirilen "84 No.lu KDV Genel Tebliği Özel Esas Uygulaması" yazılımlarına girişlerinin
yapılmasına, mevzuat ve uygulamada meydana gelen değişiklikler ve kullanıcıların istekleri
doğrultusunda projenin geliştirilmesi çalışmalarına devam edilmektedir.
I.3. İnteraktif Hizmetler

•

Kısa Mesaj Bilgilendirme Servisi ile mevzuata ilişkin haberler sistem abonelerine otomatik
olarak kısa mesaj bildirimi ile iletilmekte ve kullanıcılara motorlu taşıtlar vergisi miktarı
hesaplama, motorlu taşıtlar vergisi borç sorgulama, trafik para cezası sorgulaması yapma
imkanı sunulmaktadır. Ocak–Haziran 2013 döneminde sistem aracılığıyla toplam 4.299
sorgulama yapılmıştır. Haziran 2013 itibariyle abone sayısı ise 599 olarak gerçekleşmiştir.

•

Başkanlığımızca belirlenen sürekli ve süreksiz yükümlülükler nedeniyle vadesi geçmiş vergi
borcu bulunan mükelleflere ilişkin cebri tahsilat aşamasına geçmeden önce son kez
bilgilendirme yapılması amacıyla, borçlu mükelleflerin adlarına kayıtlı bulunan cep
telefonlarına vergi borcu olduğuna ve Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesindeki borç
bilgilendirme servisinden ayrıntısını öğrenebileceğine dair SMS gönderilmektedir.
I.4. Mükellef Hizmetleri

•

Vergi İletişim Merkezince (444 0 189); ülke genelinde vergi ile ilgili konularda danışma
amaçlı sorulara mevzuat çerçevesinde en kısa sürede cevap verilmekte, vergi kayıp ve kaçağı
konusunda ihbar bildirimleri alınmakta, araç tescil tarihi ve sorgulama işlemleri yapılmakta
ve internet vergi dairesi kullanımında da danışmanlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca,
16/05/2012 tarihinde başlayan uygulama ile yabancı uyruklu kişilere ve kurumlara vergi ile
ilgili konularda e-posta aracılığıyla İngilizce olarak danışmanlık hizmeti verilmektedir. 2013
yılının ilk altı aylık döneminde çağrı merkezine 252.392 adet başvuru, 13.450 adet ihbar
bildirimi ve 138 adet İngilizce elektronik posta başvurusu alınmıştır.

•

Mükellef Hizmetleri Merkezi; vergi ile ilgili konularda yüz yüze danışma hizmeti
sunmaktadır. Beyanname dönemlerinde beyanname doldurulması konusunda yardım
sunularak, kira geliri beyannamelerinin elektronik ortamda veya “Önceden Hazırlanmış Kira
Beyanname Sistemi” kullanılarak kabulü yapılmaktadır. Ayrıca vergi borcu olup olmadığı ve
vergi beyannamelerinin verilip verilmediği de öğrenilebilmektedir. 2013 yılının ilk altı aylık
döneminde, Mükellef Hizmetleri Merkezini 1.928 mükellef ziyaret etmiştir.

•

www.gib.gov.tr internet adresi; periyodik olarak güncellenen tüm vergi mevzuatı, vergi
konusundaki gelişmeler, güncel değişiklikler ve yenilikler, internet vergi dairesi hizmetleri,
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bilgilendirme rehberleri, vergi mevzuatına ilişkin olarak mükelleflere verilen özelgeler ile
mükelleflerce sıkça sorulan sorular ve cevapları, genel tebliğ taslakları ve daha pek çok bilgi
ana kaynağından anında ve doğru bir şekilde internet sitemizde sunulmaktadır. Ocak-Haziran
2013 döneminde toplam 4.924.982 kişi internet hizmetlerinden yararlanmıştır.
•

E-posta bilgilendirme hizmeti ile sistem abonelerine her türlü güncel bilgi ve internet
sitesindeki yenilikler, Bakanlar Kurulu Kararları, yönetmelikler, genel tebliğler, genelgeler,
sirküler, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan haberler v.b. ücretsiz olarak gönderilmektedir. Haziran
2013 itibariyle abone sayısı ise 315.030 olarak gerçekleşmiştir.

•

24. Vergi Haftası (25 Şubat -3 Mart 2013) kapsamında, toplumsal vergi bilincinin
oluşturulması ve mükelleflerin vergiye gönüllü uyumun artırılması amacıyla merkez ve taşra
teşkilatında kamuoyuna, öğrencilere ve personele yönelik olarak çeşitli etkinlikler
düzenlenmiştir.
-Vatandaşların mal ve hizmet alımlarında fiş almasını teşvik etmek için hazırlanan radyo
reklamları 15 ulusal radyoda ve 160 yerel radyoda yayınlanmıştır.
-İllerinde gelir ve kurumlar vergisinde ilk 5’e giren vergi rekortmenlerine verilmek üzere
1.000 adet isme özel çini pano, vergisel yükümlüklerini zamanında yerine getiren mükellefler
için 5.900 adet Gelir İdaresi Başkanlığı logolu nostaljik radyo hazırlatılarak tüm illere
dağıtımı yapılmıştır.
-Genç nesillerde vergi bilincinin daha küçük yaşlarda gelişmesini sağlamak üzere İl Milli
Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak, 81 ilde, ilk ve orta öğretim okullarında “Vergi”
konusunun işlendiği “Resim/Şiir/Afiş/Kompozisyon” yarışması düzenlenmiş ve yarışmalarda
dereceye giren öğrencilere 82 adet dizüstü bilgisayar, 82 adet fotoğraf makinesi ve 82 adet
mp4 müzik çalar verilmiştir. Vergi Haftası nedeniyle ilk ve orta öğretim öğrencilerine
dağıtılmak üzere toplam 8.200 adet flash bellek ve 22.000 adet mousepad/kurşun kalem seti
81 ile gönderilmiştir.
-“Fiş Almazsak Kaça(k) Olur”, “Verginin Meyvesi Hizmettir”, “Verginle Güvendesin”,
“Daha Güçlü Bir Türkiye İçin Vergilendirilmiş Kazanç”, “Fişsiz Kaçak Olur Kayıt Dışına
Alet Olma” sloganlarının yer aldığı 170.000 adet kâğıt afiş, 900 adet branda afiş ve 100 adet
büyük boy branda afiş bastırılarak 81 ile dağıtımı sağlanmıştır. Ayrıca, illerde toplu taşıma
araçlarına (otobüs ve minibüsler) vergi konulu kâğıt afişlerin asılması sağlanmıştır.
-Ankara'da şehirlerarası otobüs terminalinde yolcuların biniş ve iniş peronlarında, bekleme
salonlarında bulunan 16 adet LCD ekranda ve 16 billboardda afiş ve banner reklamı
yayınlanmıştır.
-28 Şubat 2013 tarihinde gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişine ait biletler üzerinde
"Çiçekler güneş ile ülkeler vergi ile gelişir. Ülkemiz her damla vergi ile daha çok gelişecek."
sloganı yer almıştır.
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Mükelleflere sunulan hizmetler hakkında geri bildirimlerin alınması ve hizmetlerin
kalitesinin artırılmasına yönelik olarak www.gib.gov.tr internet adresinde 30.000 kişinin
katıldığı online “Mükellef Memnuniyeti Anketi” yapılmıştır.
-Vergi Haftası nedeniyle Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi İletişim Merkezi (VİMER444 0 189) tanıtım filmleri hazırlatılmış ve 81 ile gönderilerek vergi haftası etkinliklerinde
yayınlanması sağlanmıştır.
-Sosyal medya mecralarından Facebook, Twitter ve Youtube’da Başkanlığımıza özel
oluşturulan alanlarda yer alan içeriklere tek bir alandan da ulaşılmasını sağlayan
http://sosyal.gib.gov.tr internet sitesinde Başkanlığımızın sosyal medyada yer almasına
yönelik olarak sosyal medya içeriğine uygun Duyurular, Haberler, Etkinlik Takvimi ve
Etkinlik Duyuruları, Faaliyetler ve Programlar, Multimedya ve Dokümantasyonların yer
alması sağlanmıştır. 2013 yılının ilk altı aylık döneminde de sosyal medya mecralarının
(sosyal.gib.gov.tr, Facebook, Twitter, Youtube, Gmailplus) çalışmaları devam etmiştir. Bu
çalışmalara ilişkin Facebook Takipçi Sayısı: 10.039 kişi, Twitter Takipçi Sayısı: 6.136 kişi,
Youtube Abone Sayısı: 249 kişi, Youtube Video Görüntüleme Sayısı: 155.418 izlenme
sayılarına ulaşmıştır. Çalışma kapsamında açılmış olan http://sosyal.gib.gov.tr internet
sayfasına 105.407 ziyaret yapılmış olup, 87.619 tekil ziyaretçi sayısına ve 153.934 sayfa
görüntüleme sayısına ulaşılmıştır.
Vergi Haftasında gerçekleştirilmiş olan tüm etkinliklere ilişkin görseller ve bilgiler
www.vergihaftasi.gov.tr internet sayfasında yer almaktadır.
I.5. Milli Eğitim Bakanlığı İle Yürütülen Ortak Çalışmalar
İlköğretim çağındaki çocukları gelişim düzeylerine uygun olarak vergi konusunda
bilgilendirmek ve konu ile ilgili duyarlılık kazandırmak üzere Bakanlığımız ile Milli Eğitim
Bakanlığı arasında Haziran 2007 tarihinde imzalanan protokol Haziran 2012 itibariyle
tamamlanmış olup, söz konusu eğitimlere Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem
Planı (2011-2013) 45 No.lu Eylem kapsamında devam edilmektedir. Bu kapsamda, Birinci
Kademe (3,4 ve 5. sınıflar) ve İkinci Kademe (6,7 ve 8. sınıflar) için hazırlanmış eğitim
materyalleri kullanılarak 2013 yılında 25 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında kutlanan Vergi
Haftası süresince 81 ilde yaklaşık beş milyon öğrenciye eğitimler verilmiştir.
Ayrıca, 2008 yılında öğrencilerin kullanımına açılmış olan Vergibilir internet sitesi
(www.vergibilir.gov.tr) yenilenmiş hali ile vergi konusunda interaktif bir eğitim ortamı
sunmaya devam etmektedir.
I.6. Rehber ve Broşür Çalışmaları
Başkanlığımız, mükelleflerin vergi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirirken doğru bilgiye
en kısa yoldan ulaşmalarını sağlamak ve vergi ile çeşitli konularda bilgilendirmek amacıyla
yayınlar hazırlamaktadır. Beyanname düzenlemeye yönelik olarak hazırlanan rehberler her
yıl güncellenerek basılmakta ve Türkiye genelinde dağıtımı yapılmaktadır. Diğer
bilgilendirme rehberlerinin bir kısmı sadece internet sayfamızda yayınlanmaktadır.

7

Hazırlanan her türlü rehber ve broşüre www.gib.gov.tr adresinden de ulaşılabilmektedir. Bu
bağlamda ilk olarak çıkan / güncellenen rehber ve broşürler aşağıda belirtilmiştir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi ,
Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi,
Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi,
Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi,
Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi,
Dar Mükellefler (Türkiye'de Yerleşmiş Olmayan Yabancı Ülke Vatandaşları ile Yurtdışında
Yerleşik Türk Vatandaşları) İçin Kira Geliri Rehberi,
Ücret Kazançları Vergi Rehberi,
G.V.K. Geçici 67. Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi
Rehberi,
Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi Broşürü,
Engelliler İçin Vergi Rehberi
Gelir Vergisi Kanununun Geçici 85 inci Maddesi Kapsamında Yurt Dışı Varlık Barışı
Uygulaması Rehberi
I.7. Faaliyet Raporu, İş Planı ve Eylem Planı Çalışmaları

•

“Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığıyla Mücadele Eylem Planı (2011-2013)” uygulama
sürecinin izlenmesi Başkanlığımız tarafından, operasyonel koordinasyon ise İçişleri
Bakanlığı tarafından yerine getirilmektedir. Her bir eylem için belirlenen koordinatör kuruluş,
söz konusu eylemleri izlemekte ve koordinatör olarak tayin edildiği eylem ya da eylemlere
yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmaları Başkanlığımıza üçer aylık dönemler halinde
raporlamaktadır.

•

2011-2013 dönemi Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı uygulama
sürecinin izlenmesi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yerine getirilmekte, her bir eylem için
belirlenen koordinatör kuruluş eylem gerçekleşmelerini Gelir İdaresi Başkanlığına üçer aylık
dönemler itibariyle raporlamakta ve Eylem Planı gelişmeleri izleme ve değerlendirme
kurullarında ele alınmaktadır. Eylem Planı; 14 kamu kurum ve kuruluşu ile koordinasyon
içinde yürütülmekte ve Plan gerçekleşmeleri kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

•

2012 yılı Gelir İdaresi Başkanlığı Faaliyet Raporu yayınlanmıştır.

•

2013 yılı Merkez ve Taşra Teşkilatı İş Planları hazırlanmış olup, uygulama sonuçları üçer aylık
dönemler halinde raporlanmaktadır.

I.8. Mevzuat Çalışmaları
•

08/02/2012 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu
Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın
uygulanmasına 01/01/2013 tarihi itibarıyla başlanmıştır.
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•

Türkiye Cumhuriyeti ile Malta Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde
Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve eki
Protokol'ün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 02/01/2013 tarih ve 6370 sayılı Kanun
17/01/2013 tarih ve 28531 sayılı Resmi Gazete'de, Anlaşma ve eki Protokol'ü onaylayan
25/03/2013 tarih ve 2013/4507 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ise 27/04/2013 tarih ve 28630
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

•

Türkiye Cumhuriyeti ile Avustralya Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde
Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması’nın
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 17/01/2013 tarih ve 6407 sayılı Kanun 31/01/2013
tarih ve 28545 sayılı Resmi Gazete'de, Anlaşma’yı onaylayan 22/04/2013 tarih ve 2013/4640
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ise 20/05/2013 tarih ve 28653 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanmıştır.

•

01/01/2002 tarihinden itibaren uygulanmakta olan Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur
Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve
Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması’nı tadil eden ek Protokol'ün onaylanmasının
uygun bulunduğuna dair 13/02/2013 tarih ve 6419 sayılı Kanun 01/03/2013 tarih ve 28574
sayılı Resmi Gazete'de, anılan Protokol'ü onaylayan 29/04/2013 tarih ve 2013/4757 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ise 05/06/2013 tarih ve mükerrer 28668 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanmıştır.

•

01/01/1997 tarihinden itibaren uygulanmakta olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Malezya Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi
Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması’nı tadil eden ek Protokol'ün
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 30/04/2013 tarih ve 6469 sayılı Kanun 22/05/2013
tarih ve 28654 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

•

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bermuda Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi
Değişim Anlaşması’nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 02.01.2013 tarih ve 6371
sayılı Kanun 17/01/2013 tarih ve 28531 sayılı Resmi Gazete'de, Anlaşma’yı onaylayan
25/03/2013 tarih ve 2013/4506 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ise 27/04/2013 tarih ve 28630
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

•

OECD ile T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği bir protokol çerçevesinde TİKA
ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ev sahipliğinde 1993 yılında kurulmuş olan
OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi’nde Çok Taraflı Vergi Programları uygulanması
faaliyetlerinin 31 Aralık 2016’ya kadar uzatılmasına 05 Mart 2013 tarihinde imzalanan
“Mutabakat Muhtırası” ile karar verilmiştir.

•

31/01/2013 tarih ve 28545 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6408 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesi ile 4760 sayılı ÖTV Kanununun Geçici 5 inci maddesindeki istisna hükmünün sona
erme tarihi 01/01/2013’den 31/12/2019’a kadar uzatılmıştır.

•

11/04/2013 tarih ve 28615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6455 sayılı Gümrük Kanunu
İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun
1 inci maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun153 üncü maddesinden sonra gelmek
üzere “Teminat Uygulaması” başlıklı 153/A maddesi eklenmiştir.
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•

18/04/2013 tarih ve 28622 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6456 sayılı Kamu Finansmanı
ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun;
 14 üncü maddesiyle,13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 29
uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine eklenen ve 29/6/2012 tarihinden
geçerli olmak üzere 18/4/2013 tarihinde yürürlüğe giren hüküm uyarınca, 28/3/2002
tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi
Hakkında Kanunun 7/A maddesine göre kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından
ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen kira gelirleri ve vade sonunda lehe
alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna edilmiştir.
 15 inci maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 84 üncü maddeyle
getirilen yeni uygulama ile Avrupa Birliği hibeleri ile finanse edilen yıllara sâri inşaat
ve onarım işlerine ilişkin ödemeler ile yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu
işleri icra edenlere, 18/04/2013 tarihinden itibaren yapılan ödemelerden vergi
kesintisi yapılmayacaktır.
Ayrıca, Avrupa Birliği organlarıyla akdedilen ve usulüne göre yürürlüğe konulan
anlaşmalar çerçevesinde proje karşılığı 18/04/2013 tarihinden itibaren sağlanan
hibelerin, özel bir fon hesabında tutulması ve bu fondan yapılan harcamaların da gider
ve maliyet olarak dikkate alınmaması şartıyla, söz konusu hibelerin alındığı dönemde
gelir olarak değerlendirilmemesi mümkündür. Proje tamamlandığında ise, varsa
harcanmayan ve iade edilmeyen hibe tutarları gelir olarak dikkate alınacaktır.
 16 ncı maddesi ile 492 sayılı Kanunun 113 üncü maddesinde değişiklik yapılmış; aynı
Kanunun 17 nci maddesi ile 492 sayılı Kanuna bağlı (8) sayılı tarifeye“XV – Elektrik
üretimi lisans harçları” bölümü eklenmiştir.
 42 nci maddesiyle, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasına eklenen (o) bendi ile, 4749 Sayılı Kanun’un 7/A maddesine göre
kurulan ve tamamı Hazine Müsteşarlığına ait olan varlık kiralama şirketleri kurumlar
vergisinden muaf tutulmuştur.

•

03/05/2013 tarih ve 28636 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6462 sayılı Kanunun 1 inci
maddesi ile KDV Kanununun 17 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan
“sakat” ibaresi “engelli”, (4) numaralı fıkrasının (s) bendinde yer alan“Özürlülerin” ibaresi
“Engellilerin” olarak değiştirilmiştir.

•

11/06/2013 tarih ve 28674 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 6487 sayılı Kanunun;


7 nci maddesiyle, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 75 inci maddesinde yer
alan Gelir Vergisi stopajı teşviki süresi uzatılmıştır.
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 8 inci maddesiyle, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 151 inci maddesinin 3 numaralı
fıkrası yeniden düzenlenmiştir.
 9 uncu maddesiyle, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 152 inci maddesinden sonra
gelmek üzere “Uluslararası anlaşmalar gereğince bilgi değişimi” başlıklı 152/A
maddesi eklenmiştir.
 10 uncu ve 11 inci maddesiyle, 492 sayılı Kanunda değişiklik yapılmıştır.
 23 üncü maddesiyle, KDV Kanununa “Geçici Madde 32” eklenmiştir.
 30 uncu maddesiyle, 4760 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetveli, söz konusu
Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.


32 nci maddesiyle, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin
birinci fıkrasında değişiklik yapılmıştır.

•

11/06/2013 tarih ve 28674 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6491 sayılı Petrol Kanununun 27
nci maddesiyle, damga vergisinden istisna edilen kağıtların yer aldığı Kanuna ekli (2) sayılı
tablonun “IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümüne bir fıkra eklenmiştir.

•

01/01/2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 24/12/2012 tarihli ve 2012/4116
sayılı Kararnamenin Eki Kararının 10 uncu maddesi ile yabancı tütün ile yurt içinde
harmanlanmış ve imal edilmiş (blended) sigaraların bünyesine giren yabancı tütünün ithali
sırasında alınan fon CİF bedel üzerinden 1500 $/ton olarak belirlenmiştir.

•

01/01/2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 24/12/2012 tarihli ve 2012/4116
sayılı Kararnamenin Eki Kararının 11 inci maddesi ile bankalar ve finansman şirketleri dışında
Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları döviz ve altın kredilerinde (fiduciary
işlemler hariç) uygulanacak kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi oranları, 02/01/2013
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kredinin ortalama vadesine göre % 0 ile % 3 arasında
değişen oranlarda yeniden belirlenmiştir.

•

22/02/2013 tarihli ve 2013/4345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 24/12/2007 tarihli ve
2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve hizmetlere
Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (I) Sayılı Listenin
3 üncü sırası değiştirilmiş; aynı Kararın eki (II) Sayılı Listenin "A) GIDA MADDELERİ"
başlıklı bölümünün 1 inci sırasının mülga (b) bendi yeniden düzenlenmiştir.

•

27/04/2013 tarih ve 28630 sayılı Resmi Gazetede 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5520
sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun bazı maddelerinde yer alan tevkifat nispetleri ve vergi
kesintisi oranları hakkındaki 2009/14592, 2009/14593 ve 2009/14594 Kararlarda değişiklik
yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması hakkında 2013/4552 sayılı B.K.K.
yayımlanmıştır.
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•

30/06/2013 tarih ve 28693 sayılı Resmi Gazetede kanuni veya iş merkezi Maldivler'de olup
uluslararası hava yolu taşımacılığı yapan dar mükellef kurumların Türkiye'de elde ettikleri hava
taşımacılık kazançlarının vergilendirilme esasları hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması
hakkında 2013/4962 sayılı B.K.K. yayımlanmıştır.

•

56 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği, 01/01/2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanmıştır. Tebliğde, 24/12/2012 tarihli ve 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararına istinaden 1/1/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, Damga Vergisi
Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2012 yılında uygulanan nispi vergi
oranları ile yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere maktu vergi tutarları %15 oranında
artırılarak yeniden belirlenmiş, her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır ise
yeniden değerleme oranında artırılmıştır.

•

61 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, 01/01/2013 tarihli ve 28515 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Tebliğde, 2013 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi
değerleri ile 2013 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate
alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespiti hususları
açıklanmaktadır

•

69 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği, 01/01/2013 tarihli ve 28515 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanmıştır. Tebliğde, 24/12/2012 tarih ve 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararına istinaden 01/01/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 492 sayılı Harçlar
Kanununa bağlı tarifelerde yer alan ve 2012 yılında uygulanan maktu ve nispi harçlar ( (4)
sayılı tarifenin "I-Tapu İşlemleri" başlıklı bölümünün 20 numaralı fıkrasında sayılan tapu
işlemleri hariç olmak üzere) yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere (maktu ve nispî
harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), %15 oranında artırılarak yeniden
belirlenmiştir. Artırılan bu tutarlar 01/01/2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere tebliğ
ekindeki tarifelerde gösterilmiştir

•

423 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 26/01/2013 tarihli ve 28540 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanmıştır. Tebliğde, borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi
Usul Kanunu gereğince 2012 yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı
Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak
tespit olunan kurlar gösterilmiştir.

•

424 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 21/02/2013 tarihli ve 28566 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğin 4 numaralı bölümünde, kıymetli madenler aracı
kuruluşlarının kıymetli maden alım/satımında belge düzeni hakkında düzenleme yapılmıştır.

•

122 Seri No.lu KDV Genel Tebliği, 26/02/2013 tarihli ve 28571 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanmıştır. Tebliğde, 3065 sayılı KDV Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının
verdiği yetki çerçevesinde 01/03/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere çeşitli
düzenlemeler yapılmıştır.

•

3 Seri No.lu Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliği, 23/03/2013
tarih ve 28596 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Tebliğle, 1 seri no.lu Vakıflara Vergi
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Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğin 1.2. Faaliyet Süresi Başlıklı Bölümüne “ancak,
mal varlığı ve gelir tutarı başvurunun yapıldığı yıl için geçerli olan hadlerin iki katını aşan
vakıfların vergi muafiyetine ilişkin başvurularında asgari bir yıl faaliyette bulunmuş olma
şartının yerine asgari altı ay faaliyette bulunma şartı aranır. Bu şekilde yapılacak vergi
muafiyeti başvurularının değerlendirilmesinde, asgari altı aylık dönem sürecinde elde edilen
gelir tutarının içinde bulunulan yıl için belirlenmiş olan gelir tutarının iki katını aşıp aşmadığı
ve gelirin amaçlara harcanma şartının yerine getirilip getirilemediği ile vergi muafiyetinin
verilebilmesi için gerekli olan diğer şartların varlığı araştırılır." kısmı eklenmiştir.
•

425 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 27/03/2013 tarihli ve 28600 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanmıştır. Tebliğde, Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu ile diğer rapor
değerlendirme komisyonlarının vergi inceleme raporlarını değerlendirirken Gelir İdaresi
Başkanlığınca verilmiş olan özelgelere de uygunluk kıstasını tatbik edecekleri açıklamasına yer
verilmiştir.

•

6 Sıra No.lu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ, 04/05/2013 tarih ve 28637 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanmıştır.

•

1 Seri No.lu Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel
Tebliği, 11/06/2013 tarih ve 28674 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Tebliğde,
15/04/2013 tarihi itibarıyla gerçek veya tüzel kişilerce sahip olunan ve yurt dışında bulunan
para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların bildirim
veya beyana konu edilmesine ve bazı yurt dışı kazançların gelir veya kurumlar vergisinden
istisna edilmesine ilişkin Gelir Vergisi Kanununun geçici 85 inci maddesinde yer alan
düzenlemeye yönelik usul ve esaslara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

•

426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 15/06/2013 tarihli ve 28678 Sayılı Resmi
Gazetede yayımlanmıştır. Tebliğde, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257 nci maddesi ile
Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz uygulamasına
dair mecburiyetin başlaması, cihazların onayı, kayıt süreleri vb. hususlar bu Tebliğ kapsamında
yeniden belirlenmiştir.

•

427 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 29/06/2013 tarihli ve 28692 Sayılı Resmi
Gazetede yayımlanmıştır. Tebliğde, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin
başlama tarihleri bazı faaliyet kolları için yeniden düzenlenmiştir.
I.9. Etkin Bir Vergi Yönetimi ve Denetimi Oluşturulmasına Yönelik Çalışmalar

•

Mükellef Karne Projesi (Vergisel Uyum Analiz Modeli ve Mükellef Değerlendirme Sistemi);
bilgisayar teknolojileri kullanılarak, tüm mükelleflerin davranış eğilimlerinden hareketle, vergi
kanunlarına karşı uyum ve uyumsuzlukları değerlendirebilen bir sistemin geliştirilmesi
kapsamında, alt yapı yazılımları tamamlanmıştır.

•

e- Yoklama Projesi (Elektronik Yoklama Sistemi); mükellef davranışları yönetimini çağın
gerekleri doğrultusunda modern, dinamik ve organize bir yapı haline getirmek üzere internet,
web ve kablosuz teknolojiler ile her yerde her zaman etkileşen sistemlerin yaygın kullanılmaya
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başlandığı günümüzde, e-Devlet uygulamaları çerçevesinde yoklama, denetim ve tebliğ
faaliyetlerinin mobil teknolojilerden yararlanarak yeniden yapılandırılması amacıyla “eYoklama” Projesi başlatılmış ve çalışmalar belirli bir aşamaya getirilmiştir. Söz konusu projeye
ait teknik donanım alımı çalışmaları tamamlanmış olup, yazılım çalışmalarına başlanmıştır.
•

Elektronik Ticaretin ve Mükellef Uyumunun İzlenmesi Projesi; Gelir İdaresi Başkanlığı, kayıt
dışı ekonomiyle mücadele çalışmaları kapsamında e-ticaret muamelelerinin de kavranmasına
yönelik olarak başarılı dünya örneklerinden olan Hollanda hükümeti ile tamamı Hollanda
hükümeti tarafından finanse edilecek “E-ticaretin ve Mükellef Uyumunun İzlenmesi Projesi”
çalışmalarına başlamıştır. Proje, elektronik ticaretin izlenmesi ve buna yönelik araçların
geliştirilmesi ve bu alanda mükellef uyumuna yönelik gerekli tedbirlerin alınması üzerine
kuruludur. Proje kapsamında e-Girişimci Bilgilendirme Portalı hazırlanmıştır.

•

GMSİ İzleme ve Değerlendirme Projesi; Başkanlığımız veri ambarında yer alan bilgiler ve
üçüncü taraf bilgileri üzerinde yapılan çapraz kontrol ve veri madenciliği analizleri sonucu
beyanname vermeyen veya eksik beyan veren uyumsuz GMSİ mükellefleri tespit edilerek
gönüllü uyuma davet edilmek üzere vergi dairelerine gönderilmektedir. 2012 yılı gayrimenkul
sermaye iradı mükellef sayısında bir önceki yıla göre % 11’lik artış sağlanmıştır.

•

Sektör Bilgi Sistemi Projesi (SBS); Gelir İdaresi Başkanlığının kayıt dışı ile mücadelesinde
ihtiyaç duyulan her bir mükellef ya da sektörler arası ve sektör içi ilişkilere dair her türlü
analizin; veri tabanında yer alan bilgilerin bilgisayar teknolojileri, matematiksel ve istatistiksel
yöntemler ile işlenerek, yerleşim (NUTS) ve faaliyet (NACE) kapsamında yapılabilmesine
imkan sağlayacak bir projedir.
Vergi idaresinin etkinliğini artıracak SBS ile kayıtlı ticari faaliyetlerin ayrıntılı bir şekilde tahlil
edilerek, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede ve vergi uyumunu artırmada izlenecek yol
haritalarının, hareket noktalarının ve iktisadi-mali bünyenin genel yapısının tespit edilebilmesi
amaçlanmaktadır.
Proje kapsamında alt yapı çalışmaları tamamlanarak, büyük verilerle iş yapmak üzere
geliştirilen görsel bir analiz programının yazılımı 2013 ün ilk yarısından başlatılmış olup,
yazılım çalışmaları tamamlanmak üzeredir.

•

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi; yaygın ve yoğun saha
denetimlerinin etkililiğinin ve verimliliğinin artırılarak, sektörde meydana gelen vergisel kayıp
ve kaçakların önüne geçilmesi amacıyla, taşra birimleri zincirleme denetim modeline göre
çalıştırılmış, perakendecilerden toptancı ve dağıtıcılara yönelik denetimler yaptırılmıştır.

•

Cari Hesap Projesi; iade işlemlerinde standartların belirlenerek, bürokratik işlem ve süreçlerin
azaltılması ve bu sayede vergi dairelerinin iş yükünün hafifletilmesi, vadesi geçmiş borçların
bankalar tarafından doğru olarak tahsil edilmesine imkan sağlanması, vergi dairesi kayıtlarında
yer alan tahakkuk ve tahsilata yönelik bilgilerin mükellef bazında tek bir hesapta izlenmesine
imkan sağlayan “cari hesap projesi” çalışmaları sürdürülmektedir. Proje İstanbul Vergi Dairesi
Başkanlığına bağlı Davutpaşa ve Dışticaret vergi daireleri Ankara Vergi Dairesi Başkanlığına
bağlı Ostim ve Ulus vergi daireleri ile Konya Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı tüm vergi
dairesi ve malmüdürlükleri pilot uygulama kapsamına alınmıştır.
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•

E-Haciz Projesi; 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 uygulaması anlaşma
sağlanan 37 banka ve merkezi kayıt kuruluşu ile yürütülmektedir. Projeye ilişkin yazılımlarda
iyileştirme amaçlı düzenlemeler yapılmaktadır.

•

Emniyet Genel Müdürlüğü Haciz Projesi (EGM Haciz); proje, kamu alacaklarının süratle
tahsili, takip masraflarının (posta, kırtasiye v.b.) ve idare ile ilgili kurumların iş yükünün
azaltılması, zaman tasarrufu sağlanması ve haciz uygulamalarının elektronik ortamda yapılması
üzerine kuruludur. Projenin vergi dairesi haciz işlemleri, merkezi işlemler-EGM entegrasyonu
olmak üzere iki ayrı bölümü bulunmaktadır. Vergi dairelerince düzenlenen haciz bildirileri ile
EGM kayıtları üzerine şerh işlemleri elektronik ortamda yapılacaktır. Projeye ilişkin protokol
hazırlanması ve imza süreci tamamlanmış olup, yazılım çalışmalarına 2012 Temmuz ayında
başlanmıştır. Test aşaması tamamlanmış olan proje için Ankara Vergi Dairesi Başkanlığına
bağlı M.Karagüzel, Yahya Galip, Ostim ve Yeğenbey vergi dairelerinde pilot uygulama devam
etmektedir.

•

KDV İadesi Risk Analizi Projesi; bütün iade hakkı doğuran işlemlerde mükelleflerin iademahsup taleplerine ilişkin listelerini İnternet Vergi Dairesi üzerinden göndermeleri sağlanmış,
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 başlanmış ve bu suretle KDV iadesi talep eden mükellefler ve vergi daireleri
kırtasiyecilikten çok büyük oranda kurtarılmış ve iade işlemlerine de hız kazandırılmıştır.
Ayrıca iadelerde tedarikçilerin vergisel uyumları takip edilip mükellefler detaylı analizlere tabi
tutularak haksız iadelerin önüne geçilmiştir. KDV İadesi Kontrol Raporlarında “GEK06-Alt
Mükelleflerin Fatura Beyan Tutarlılığı Kontrolü” segmentinde tespit edilen hatalara ilişkin
vergi daireleri arasında yapılması gereken yazışmaların EVDO ortamında vergi
dairelerinin/mal müdürlüklerinin ekranlarına yansıtılması çalışmaları 2012 yılında başlamış,
çalışmalar tamamlanarak Ocak/2013 de Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’na bağlı Vergi
Dairelerinde pilot, Haziran/2013’de de tüm Vergi Dairelerinde uygulanmaya başlanılmıştır.

•

Mükelleflere ve sektörlere ait verilerin istatistiksel ve matematiksel yöntemlerle
değerlendirilmesi sonucu daha detaylı analizlerin yapıldığı “Makro Analiz Raporları”
oluşturulmaya başlanmıştır. Bu raporlarla, mükelleflerin geçmiş dönem verileri ve bulunduğu
sektördeki diğer mükellefler karşısındaki vergisel uyum durumları tamamen objektif kriterlere
dayalı olarak tespit edilmeye çalışılarak, riskli olabilecek muhtemel sonuçlar vergi dairelerine
raporlanmak üzere teknik alt yapı çalışmaları yapılmıştır.

•

Sahte Belge Risk Analiz Projesi; sahte belge risk analiz programı ve veri görselleştirme
programı çerçevesinde sahte belge düzenleyen mükellefler ile uyumsuz mükellefler hızlı bir
şekilde tespit edilmektedir. Bu amaçla risk kriterleri belirlenmiş ve 01.01.2009 tarihinden
itibaren faal olan tüm KDV mükelleflerinin aylık bazda uyumsuzluk ve sahtecilik puanları
tespit edilerek uyumsuz ve sahte belge düzenleyen mükellef kütüğü oluşturulmaya
başlanmıştır. Program neticesinde sahte belge düzenleme ihtimali yüksek olan mükellefler
tespit edilerek inceleme elemanlarına inceleme yapılmak üzere gönderilmiştir. Ancak, Vergi
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Denetim Kurulu’nun kurulması ile 16/10/2011 tarihinden itibaren sadece KDV iade talep eden
mükellefler ile tedarikçileri için uyumsuz ve sahte belge düzenleyenlerin tespitine yönelik
çalışmalara devam edilmektedir.
I.10. Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri
•

2013 Ocak-Haziran dönemi vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre 27 milyar 174
milyon TL artarak 158 milyar 356 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, artış oranı % 20,7’dir.
Bu artışın 7 milyar 535 milyon TL’si İthalde Alınan Katma Değer Vergisinden, 6 milyar 739
milyon TL’si Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine ilişkin Özel Tüketim Vergisinden, 3 milyar 658
milyon TL’si Dahilde Alınan Katma Değer Vergisinden, 2 milyar 618 milyon TL’si Gelir
Vergisi tevkifatından, 1 milyar 999 milyon TL’si de Harçlardan kaynaklanmaktadır.

•

6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun kapsamında 30 Haziran 2013 tarihine kadar Genel Bütçe Vergi
Gelirleri, Teşebbüs Mülkiyet Gelirleri ile Faiz, Pay ve Ceza gelirleri olarak 23 milyar 32
milyon TL tahsil edilmiştir.

•

2012 Ocak-Haziran döneminde, vergi gelirlerinin yıllık gerçekleşme toplamına oranı % 47,1
iken, 2013 Ocak-Haziran dönemi vergi gelirleri gerçekleşmesinin bütçe hedefine oranı % 49,8
olarak gerçekleşmiştir.
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II- OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
Gelir İdaresi Başkanlığına 31.12.2012 tarihli ve 28514 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2.080.581.000 TL ödenek tahsis
edilmiştir. Ocak-Haziran 2013 dönemi itibarıyla bütçe giderleri toplamı 1.016.707.433 TL olarak
gerçekleşmiş olup, 2013 yılı kurum başlangıç ödeneklerine göre gerçekleşme oranı % 48,87’dir.
2013 yılı Haziran sonu gerçekleşmesi, 2012 yılı Haziran ayı sonu gerçekleşmesine göre % 1,24 artış
göstermiştir.
30 Haziran 2013 itibarıyla yıl içinde yapılan ekleme ve düşmelerle revize bütçemiz
2.129.998.229 TL olmuştur. 2013 Ocak-Haziran döneminde revize bütçenin, bütçe giderlerine oranı
% 48 olarak gerçekleşmiştir.
Ocak-Haziran 2012-2013 dönemi harcamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Ödenek Türü

2012 Yılı Harcama (TL)

755.904.172

2013 Yılı Harcama (TL)

%

755.922.637

Personel Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi

Artış

0,00

116.091.303

127.298.890
9,65

Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

114.201.691

117.938.244
3,27

5.287.099
Cari Transferler

5.341.361

12.756.741

-1,02

10.260.562

Sermaye Giderleri

Toplam

-19,57

1.004.295.266

1.016.707.433

1,24
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Grafik 1
Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2012-2013 Ocak-Haziran Dönemi
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II.1. Personel Giderleri
Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında toplam 40.543 personel istihdam edilmektedir.

PERSONEL SAYISI
AÇIKLAMA
2012
(30 Haziran)

2013
(30 Haziran)

Değişim
%

698

761

9,0

Taşra

39.362

39.782

1,0

Toplam

40.060

40.543

Merkez

1,2
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Başkanlığımız bütçesine 2013 yılı bütçesiyle personel giderleri için 1.470.720.000 TL ödenek
tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin 755.922.637 TL’si harcanmış olup, bu
harcama toplam personel giderleri ödeneğinin % 51,40’lık kısmını oluşturmaktadır.
PERSONEL GİDERLERİ (TL)

AÇIKLAMA

2012 YILI

2013 YILI

GERÇEKLEŞME

BAŞLANGIÇ

TOPLAMI

ÖDENEĞİ

OCAK-HAZİRAN

BİR

OCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME

ÖNCEKİ

GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

DÖNEME

ORANI %

GÖRE
2012

ARTIŞ

2013

ORANI

2012

2013

(%)
MEMURLAR

1.465.989.707

1.466.336.000

754.860.585

754.392.267

-0,06

51,49

51,45

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

GEÇİCİ PERSONEL

2.750.344

4.134.000

1.043.587

1.441.800

38,16

37,94

34,88

DİĞER PERSONEL

42.262

250.000

0

88.570

0,00

0,00

35,43

1.468.782.314

1.470.720.000

755.904.172

755.922.637

0,00

51,46

51,40

SÖZLEŞMELİ
PERSONEL
İŞÇİLER

01 PERSONEL
GİDERLERİ
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II.2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
2013 yılı bütçesi ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 246.783.000
TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin 127.298.890 TL’si harcanmış
olup, bu harcama toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin %
51,58’lik kısmını oluşturmaktadır. 2013 yılı harcamaları 2012 yılının ilk altı aylık dönemine göre, %
9,65 oranında artış göstermiştir.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ (TL)

AÇIKLAMA

2012 YILI

2013 YILI

GERÇEKLEŞME

BAŞLANGIÇ

TOPLAMI

ÖDENEĞİ

OCAK-HAZİRAN

BİR

OCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME

ÖNCEKİ

GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

DÖNEME

ORANI %

GÖRE
2012

ARTIŞ

2013

2012

2013

ORANI
(%)
MEMURLAR
SÖZLEŞMELİ

220.259.856

245.975.000

115.899.159

127.055.426

9,63

52,62

51,65

0

1.000

0

13.966

0,00

0,00

1.396,55

491.677

807.000

192.144

229.499

19,44

39,08

28,44

220.751.533

246.783.000

116.091.303

127.298.890

9,65

52,59

51,58

PERSONEL
GEÇİCİ PERSONEL
02 SOSYAL
GÜVENLİK
KURUMLARINA
DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ

Grafik 3
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II.3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Mal ve Hizmet Alımları için tahsis edilen 204.663.000 TL ödeneğin yılın ilk altı aylık
döneminde 117.938.244 TL’si harcanmış olup, harcanan bu tutar ödeneğin %57,63’lük kısmını
oluşturmaktadır. Mal ve hizmet alımı giderlerinde 2012 yılının aynı dönemine göre % 3,27’lik bir
artış olmuştur.
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ (TL)

AÇIKLAMA

2012 YILI

2013 YILI

GERÇEKLEŞME

BAŞLANGIÇ

TOPLAMI

ÖDENEĞİ

OCAK-HAZİRAN

BİR

OCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME

ÖNCEKİ

GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

DÖNEME

ORANI %

GÖRE
2012

ARTIŞ

2013

ORANI

2012

2013

(%)
TÜKETİME
YÖNELİK MAL VE
MALZEME
ALIMLARI

49.283.770

57.027.000

18.493.667

20.849.336

12,74

37,52

36,56

YOLLUKLAR

12.893.254

11.832.000

5.685.422

4.957.037

-12,81

44,10

41,90

GÖREV GİDERLERİ

97.522.861

4.434.000

33.562.126

36.938.232

10,06

34,41

833,07

HİZMET ALIMLARI

135.416.768

116.182.000

51.116..981

49.798.493

-2,58

37,75

42,86

2.648.525

3.300.000

2.399.543

2.654.956

10,64

90,60

80,45

6.303.942

6.800.000

2.201.689

1.935.218

-12,10

34,93

28,46

4.010.171

5.088.000

737.378

804.082

9,05

18,39

15,80

10.359

0

4.884

890

-81,78

47,15

0,00

308.089.651

204.663.000

114.201.691

117.938.244

3,27

37,07

57,63

TEMSİL VE
TANITMA
GİDERLERİ
MENKUL MAL,
GAYRİ MADDİ HAK
ALIM, BAKIM VE
ONARIM
GİDERLERİ
GAYRİMENKUL
MAL BAKIM VE
ONARIM
GİDERLERİ
TEDAVİ VE
CENAZE
GİDERLERİ
03 MAL VE
HİZMET ALIM
GİDERLERİ
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Grafik 4
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Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 2013 yılı başlangıç ödeneği 57.027.000 TL
olup, Ocak-Haziran 2013 döneminde bu miktarın % 36,56’sı olan 20.849.336 TL harcanmıştır. 2012
yılı aynı döneminde ise ödeneğin % 37,52’si olan 18.493.667 TL harcanmıştır. Bir önceki yıl
harcamasına göre % 12,74 oranında artış gerçekleşmiştir. Bu ödeneğin 5.000 TL’si Tedavi ve
Cenaze Giderleri ekonomik koduna aktarılmıştır.
Yolluklar 2013 yılı başlangıç ödeneği 11.832.000 TL olup, Ocak-Haziran 2013 döneminde
bu ödeneğin % 41,90’ı olan 4.957.037 TL harcanmıştır. 2012 yılı aynı döneminde ise yolluk
ödemelerinin % 44,10’u olan 5.685.422 TL harcanmıştır. Bir önceki yıl harcamasına göre % 12,81
oranında azalış gerçekleşmiştir.
2013 yılı Görev Giderleri başlangıç ödeneği 4.434.000 TL olup, ilk altı aylık dönemde
50.000.000 TL ödenek yedek ödenek tertibinden aktarılmıştır. Ocak-Haziran 2013 döneminde
toplam 36.938.232 TL harcanmış olup, bu harcama başlangıç ödeneğinin % 833,07’sini
oluşturmaktadır. 2012 yılının aynı döneminde ise başlangıç ödeneğinin %34,41’i olan 33.562.126 TL
harcanmıştır. Bir önceki yıl harcamasına göre % 10,06 artış gerçekleşmiştir. Görev Giderlerinde yer
alan bey’iye aidatları ile mahkeme harç ve giderlerinden yapılan harcamaların, 2013 yılı Merkezi
Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (E) cetvelinde, ödenek gönderme belgesi aranmaksızın muhasebe
yetkilileri tarafından ödeneceği ve gerekli ödeneğin ilgili kurum tarafından Maliye Bakanlığından
talep edileceği hükmü bulunmaktadır. Bu nedenle, bu ödenekten yapılan harcamanın 27.832.069,28
TL’si Bey’iye Aidatları ile Mahkeme Harç ve Giderlerinden oluşmaktadır.
Hizmet Alımları 2013 yılı başlangıç ödeneği 116.182.000 TL olup, ilk altı aylık dönemde
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1.500.000 TL ödenek yedek ödenek tertibinden aktarılmıştır. Ocak-Haziran 2013 döneminde toplam
49.798.493 TL harcanmış olup, bu harcama başlangıç ödeneğinin % 42,86’sını oluşturmaktadır.
2012 yılı aynı döneminde ise bu ödeneğin % 37,75’i olan 51.116.981 TL harcanmıştır. Bir önceki yıl
harcamasına göre %2,58 oranında azalış gerçekleşmiştir. İlk altı aylık dönemde 64.280 TL ödenek
ortak kullanılan hizmet binalarının giderlerinin karşılanması için Maliye Bakanlığı bütçesine
aktarılmıştır.
Temsil ve Tanıtma Giderleri 2013 yılı başlangıç ödeneği 3.300.000 TL’dir. Ocak-Haziran
2013 döneminde başlangıç ödeneğinin % 80,45’i olan 2.654.956 TL harcanmıştır. 2012 yılı aynı
döneminde ise bu ödeneğin % 90,60’ı olan 2.399.543 TL harcanmıştır. Bir önceki yıl harcamasına
göre % 10,64 oranında artış gerçekleşmiştir.
Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 2013 yılı başlangıç ödeneği
6.800.000 TL olup, Ocak-Haziran 2013 döneminde başlangıç ödeneğinin % 28,46’sı olan 1.935.218
TL harcanmıştır. 2012 yılı aynı döneminde ise bu ödeneğin % 34,93’ü olan 2.201.689 TL
harcanmıştır. Buna göre, bir önceki yıl harcamasına göre % 12,10 oranında azalış gerçekleşmiştir. İlk
altı aylık dönemde 7.272 TL ödenek Milli Emlak Genel Müdürlüğüne menkul mal onarımları için
aktarılmıştır.
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 2013 yılı başlangıç ödeneği 5.088.000 TL
olup, Ocak-Haziran 2013 döneminde başlangıç ödeneğinin % 15,80’i olan 804.082 TL harcanmıştır.
2012 yılı aynı döneminde ise bu ödeneğin % 18,39’u olan 737.378 TL harcanmıştır. Bir önceki yıl
harcamasına göre % 9,05 oranında artış gerçekleşmiştir. İlk altı aylık dönemde 263.857 TL ödenek
Başkanlığımıza tahsisli tüm kamu konutlarının onarımının Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından
gerçekleştirilmesi nedeniyle Maliye Bakanlığı bütçesine aktarılmıştır.
Tedavi ve Cenaze Giderleri 2013 yılı başlangıç ödeneği konulmamış olup, 03.2 Tüketime
Yönelik Mal ve Hizmet Alımları ödeneğinden 5.000 TL aktarılmıştır. Ocak-Haziran 2013
döneminde aktarılan ödeneğin 890 TL’si 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 210. maddesi
gereğince cenaze giderlerini karşılamak üzere harcanmıştır. 2012 yılı aynı döneminde bu tertipten
4.884 TL harcanmıştır. Buna göre, bir önceki yıl harcamasına göre % 81,78 oranında azalış
gerçekleşmiştir.
II.4. Cari Transferler
2013 yılı Cari Transferler başlangıç ödeneği 11.415.000 TL olup, Ocak-Haziran 2013
döneminde başlangıç ödeneğinin %46,32’si olan 5.287.099 TL’si harcanmıştır. İlk altı aylık
dönemde 18.800 TL ödenek 03.5 Hizmet Alımları ekonomik kodundan düşülerek Yurtdışına Yapılan
Transferler ekonomik koduna eklenmiştir.
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CARİ TRANSFERLER (TL)

AÇIKLAMA

2012 YILI
2013 YILI
GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ
TOPLAMI
ÖDENEĞİ

OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI

2012

BİR
ÖNCEKİ
DÖNEME
GÖRE
ARTIŞ
ORANI
(%)

2013

OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
ORANI %

2012

2013

KAR AMACI
GÜTMEYEN
KURULUŞLARA
YAPILAN
TRASFERLER

10.673.000

11.207.000

5.328.840

5.287.099

-0,78

49,93

47,18

HANEHALKINA
YAPILAN
TRANSFERLER

393

6.000

0

0

0,00

0,00

0,00

91.378

202.000
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0

0,00

13,70

0,00
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II.5. Sermaye Giderleri
Sermaye Giderleri için 2013 yılı bütçesi ile Başkanlığımıza 147.000.000 TL ödenek tahsis
edilmiştir. İlk altı aylık dönemde ekleme ve düşmeler sonrası ödenek tutarı 143.645.659 TL’ye
ulaşmıştır. Ocak-Haziran 2013 döneminde başlangıç ödeneğinin % 6,98’i olan 10.260.562 TL’lik
kısmı harcanmış olup, 2012 yılı aynı döneminde ise ödeneğin % 7,45’i olan 12.756.741 TL’si
harcanmıştır. İlk altı aylık dönemde bir önceki yıl aynı döneme göre % 19,57 oranında azalış
gerçekleşmiştir.

SERMAYE GİDERLERİ (TL)

AÇIKLAMA

MAMUL MAL
ALIMLARI

2012 YILI
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI

2013 YILI
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ

BİR
ÖNCEKİ
DÖNEME
GÖRE
ARTIŞ
ORANI
(%)

OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
2012

2013

OCAKHAZİRAN
GERÇEKLEŞ
ME ORANI %
2012

2013

41.603.835

61.643.000

661.287

580.348

-12,24

1,59

0,94

MENKUL SERMAYE
ÜRETİM GİDERLERİ

507.400

472.000

0

0

0,00

0,00

0,00

GAYRİ MADDİ HAK
ALIMLARI

1.828.212

34.785.000

21.256

33.779

58,92

1,16

0,10

GAYRİMENKUL
SERMAYE ÜRETİM
GİDERLERİ

0

15.000.000

0

5.015

0,00

0,00

0,03

MENKUL
MALLARIN BÜYÜK
ONARIM
GİDERLERİ

24.806.432

28.000.000

10.255.274

9.094.646

-11,32

41,34

32,48

6.598.768

7.100.000

1.818.923

546.774

-69,94

27,56

7,70

171.280.962

147.000.000

12.756.741

10.260.562

-19,57

7,45

6,98

GAYRİMENKUL
BÜYÜK ONARIM
GİDERLERİ
06 SERMAYE
GİDERLERİ
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Grafik 6
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Mamul Mal Alımları 2013 yılı başlangıç ödeneği 61.643.000 TL’dir. Ocak-Haziran 2013
döneminde başlangıç ödeneğinin % 0,94’ü olan 580.348 TL harcanmıştır. 2012 yılı aynı döneminde
ise bu ödeneğin %1,59’u olan 661.287 TL harcanmıştır. Bir önceki yıl harcamasına göre % 12,24
oranında azalış gerçekleşmiştir.
Menkul Sermaye Üretim Giderleri 2013 yılı başlangıç ödeneği 472.000 TL olup, herhangi bir
harcama yapılmamıştır.
Gayri Maddi Hak Alımları 2013 yılı başlangıç ödeneği 34.785.000 TL’dir. Ocak-Haziran
2013 döneminde başlangıç ödeneğinin % 0,10’u olan 33,779 TL harcanmıştır. 2012 yılı aynı
döneminde ise bu ödeneğin %1,16’sı olan 21.256 TL harcanmıştır. Bir önceki yıl harcamasına göre
% 58,92 oranında artış gerçekleşmiştir.
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 2013 yılı başlangıç ödeneği 15.000.000 TL olup,
Ocak-Haziran 2012 döneminde harcama yapılmamıştır. 2013 yılı aynı döneminde ise bu ödeneğin %
0,03’ü olan 5.015 TL harcama yapılmıştır. Ayrıca 3.097.394 TL ödenek hizmet binası inşaatları için
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aktarılmıştır.
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 2013 yılı başlangıç ödeneği 28.000.000 TL olup,
Ocak-Haziran 2013 döneminde başlangıç ödeneğinin % 32,48’i olan 9.094.646 TL harcanmıştır.
2012 yılı aynı döneminde ise bu ödeneğin %41,34’ü olan 10.255.274 TL harcanmıştır. Bir önceki yıl
harcamasına göre %11,32 oranında azalış gerçekleşmiştir.
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Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 2013 yılı başlangıç ödeneği 7.100.000 TL olup, OcakHaziran 2013 döneminde başlangıç ödeneğinin % 7,70’i olan 546.774 TL harcanmıştır. 2012 yılı
aynı döneminde ise bu ödeneğin % 27,56’sı olan 1.818.923 TL harcanmıştır. Bir önceki yıl
harcamasına göre % 69,94 oranında azalış gerçekleşmiştir. 250.000 TL ödenek kamu konutlarının
onarımı için Milli Emlak Genel Müdürlüğüne, 6.947 TL ödenek de bina onarımları için Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı bütçesine aktarılmıştır.
Sermaye Giderlerine ilişkin proje bazında ödenek tablosu aşağıda gösterilmiştir:
Bin TL

PROJE ADI

KARAKTERİSTİK

2013 YILI
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ (TL)

EKLENEN

2013 YILI
TOPLAM
ÖDENEK
(TL)

DÜŞÜLEN

Vergi Daireleri İnşaatı

Muhtelif

15.000

0

3.097

11.903

Kayıtdışı Ekonomi ile
Mücadele Bilgi Sistemi

Muhtelif

26.000

0

0

26.000

Muhtelif İşler

Muhtelif

12.528

0

7

12.521

Mükellef Uyum Yönetim
Sistemleri

Muhtelif

14.000

0

0

14.000

Yeni Nesil Ödeme
Kaydedici Cihazlar
Projesi

Muhtelif

28.000

0

0

28.000

Bilgisayar Sistemlerinin
Bakım Onarımı

Muhtelif

28.472

0

0

28.472

VEDOP Yenileme
Çalışmaları

Muhtelif

20.000

0

0

20.000

Lojman Onarımı

Muhtelif

3.000

0

250

2.750

147.000

0

3.354

143.646

GENEL TOPLAM

Vergi Daireleri İnşaat Alımı toplulaştırılmış projesi kapsamında Kazan Vergi Dairesi
Müdürlüğü, Germencik Vergi Dairesi Müdürlüğü, Nazilli Vergi Dairesi Müdürlüğü, Gönen Vergi
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Dairesi Müdürlüğü, Bozüyük Vergi Dairesi Müdürlüğü, Bingöl ( Merkez) Vergi Dairesi Müdürlüğü,
Osmangazi ( Fomara) Vergi Dairesi Başkanlığı Ek Hizmet Binası, Buldan Vergi Dairesi Müdürlüğü,
Elazığ( Merkez) Vergi Dairesi Müdürlüğü, Sarıyer Vergi Dairesi Müdürlüğü, Bulancak Vergi
Dairesi Müdürlüğü, Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı, Develi Vergi Dairesi Müdürlüğü, Babaeski
Vergi Dairesi Müdürlüğü, Akşehir Vergi Dairesi Müdürlüğü, Ilgın Vergi Dairesi Müdürlüğü,
Tavşanlı Vergi Dairesi Müdürlüğü, Saruhanlı Vergi Dairesi Müdürlüğü, Gördes Vergi Dairesi
Müdürlüğü, Soma Vergi Dairesi Müdürlüğü, Kırkağaç Vergi Dairesi Müdürlüğü, Bodrum Vergi
Dairesi Müdürlüğü, Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlığı, Kdz Ereğli Vergi Dairesi Müdürlüğü hizmet
binaları ve Kesin Hesap Farkı yer almaktadır.
2000K010650 proje numaralı Vergi Daireleri İnşaatı toplulaştırılmış projesi için 2013 yılı
bütçesinden 15.000.000 TL ödenek ayrılmıştır. Bu ödenek sermaye giderleri ödeneğinin %10,20’sini
oluşturmaktadır. Bu ödeneğin Ocak-Haziran 2013 döneminde 107.414 TL’si Tekirdağ Vergi Dairesi
Başkanlığı hizmet binasının zemin etüdü ve uygulama projelerinin hazırlatılması için, 1.400.000
TL’si Manisa ili Saruhanlı Vergi Dairesi Müdürlüğü hizmet binası inşaatı için, 1.400.000 TL’si
Manisa ili Soma Vergi Dairesi Müdürlüğü hizmet binası inşaatı için, 88.500 TL’si Kırklareli ili
Babaeski Vergi Dairesi Müdürlüğü hizmet binası inşaatı için ve Zonguldak Kdz Ereğli Vergi Dairesi
Müdürlüğü hizmet binası Proje İhalesinin yapılması için olmak üzere toplam 3.097.394 TL ödenek
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bütçesine aktarılmıştır.
2013K010160 proje no’lu Muhtelif İşler projesi için 2013 yılı bütçesinden 12.528.000 TL
ödenek ayrılmış olup, bu ödenek sermaye giderleri ödeneğinin %8,52’sini oluşturmaktadır. Muhtelif
işler projesi altında yer alan İdari Bina Onarımları detay projesinden Kırşehir Defterdarlığı hizmet
binasının dış cephe boyası, çevre tanzimi, bina dış tanıtım ve yönlendirme levhaları ile çatı onarımı
için 6.947 TL Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aktarılmıştır. Ayrıca Ocak-Haziran 2013 döneminde
İdari Bina Onarımları için 546.773,75 TL, Makine-Teçhizat Alımları ile Bilgisayar ve Yazılım Alımı
için 614.127,32 TL olmak üzere Muhtelif İşler projesinden 1.160.901,07 TL harcama yapılmıştır.
2013K010170 proje no’lu Mükellef Uyum Yönetim Sistemleri projesinin başlangıç ödeneği
14.000.000 TL’dir. Bu ödenek sermaye giderleri ödeneğinin %9,52’sini oluşturmaktadır.
2013K010180 proje no’lu Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Projesinin başlangıç ödeneği
28.000.000 TL’dir. Bu ödenek sermaye giderleri ödeneğinin %19,04’ünü oluşturmaktadır
2013K010200 proje no’lu Bilgisayar Sistemlerinin Bakım Onarımı projesi için 28.472.000
TL ödenek ayrılmış olup, bu ödenekten Ocak-Haziran 2013 döneminde 9.094.646,33 TL harcama
yapılmıştır. Bilgisayar Sistemlerinin Bakım Onarımı projesi sermaye giderleri ödeneğinin
%19,36’sını oluşturmaktadır.
2012K010440 proje no’lu Kayıtdışı Ekonomi ile Mücadele Bilgi Sistemi Projesi için
26.000.000 TL ödenek ayrılmış olup, bu ödenek sermaye giderleri ödeneğinin %17,68’ini
oluşturmaktadır.
2013K010190 proje no’lu VEDOP Yenileme Çalışmaları Projesinin başlangıç ödeneği
20.000.000 TL’dir. Bu ödenek sermaye giderleri ödeneğinin %13,60’ını oluşturmaktadır
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2013G000250 proje no’lu Lojman Onarımı projesi için 2013 yılı bütçesinden 3.000.000 TL
ödenek ayrılmış olup, bu ödenek sermaye giderleri ödeneğinin %2,04’ünü oluşturmaktadır. Projeden
250.000 TL ödenek Başkanlığımıza tahsisli kamu konutlarının birinci üç aylık onarım işleri için
Milli Emlak Genel Müdürlüğüne aktarılmıştır.
Başkanlığımız bütçesi 2012 gerçekleşme toplamı, 2013 başlangıç ödeneği, 2012 ve 2013
Ocak – Haziran ayları gerçekleşmeleri ile 2013 yıl sonu gerçekleşme tahminlerinin yer aldığı Bütçe
Giderlerinin Gelişimi tablosuna bir sonraki sayfada yer verilmektedir.
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III- TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE
HEDEFLER
Başkanlığımız 2013 yıl sonu gider gerçekleşme tahmini 2.294.222.205 TL’dir.
Başkanlığımıza 2013 yılı bütçesi ile 2.080.581.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. OcakHaziran 2013 döneminde bu tutara 55.639.240 TL ödenek eklenmiş, 6.222.011 TL ödenek ise
düşülmüş ve böylece toplam ödenek 2.129.998.229 TL olmuştur. Bu ödenekten Ocak-Haziran
2013 döneminde 1.016.707.433 TL harcama gerçekleşmiş olup, Temmuz-Aralık 2013 dönemi
bütçe giderinin 1.277.514.772 TL olacağı tahmin edilmektedir.
Personel Giderlerinin açıktan atananlar ve 04/02/2010 tarihli ve 27483 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Bakanlar Kurulunun 21/12/2009 tarihli ve
2009/15759 sayılı “Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek
Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar”ı
uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre
Başkanlığımız teşkilatına atananlar ile memur maaşlarındaki artışlar dikkate alındığında yıl
sonu harcamalarının 1.521.151.131 TL olacağı tahmin edilmekte olup, 50.431.131 TL ek
ödeneğe ihtiyaç duyulacaktır.
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin personel giderlerindeki artış
nedeniyle yıl sonu harcamalarının 257.730.000 TL olacağı tahmin edilmekte olup, 10.947.000
TL ek ödeneğe ihtiyaç duyulacaktır.
Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin yıl sonu harcamalarının 352.257.274 TL olacağı
tahmin edilmekte olup, 147.594.274 TL ek ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır. Tahsilatı
hızlandırmak ve kamu alacaklarının zamanında tahsilini sağlamak ve zaman aşımını önlemek
için mükelleflere yapılacak tebligatlar ile Vergi Usul Kanunun 103 ve 104 üncü
maddelerinde, vergi ve vergi cezalarına ilişkin tebliğlerin, muhatabın adresinin bilinmemesi,
yanlış veya değişmiş olması veya başkaca sebeplerden dolayı posta yolu ile yapılmasına
imkan bulunmadığı takdirde, vergi dairesinin bulunduğu belediye sınırları içinde çıkan bir
veya daha fazla gazetede ve Türkiye genelinde yayın yapan günlük gazetelerin birinde ilan
yapılabilmesi, ayrıca beyanname, makbuz, tahakkuk fişi, formlar, defter vb. basılı formların
baskı ve dağıtımı için toplam ek ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır.
Görev Giderlerine ilişkin olarak, 2013 Yılı Merkezi Bütçe Kanununun Bazı
Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalarına İlişkin Esaslar Başlıklı E Cetvelinin 49 uncu
maddesinde “Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerinin
“03.4.2.01-Beyiye Aidatları” ile “03.4.2.04-Mahkeme Harç ve Giderleri” ekonomik
kodlarından yapılması gereken giderler, Ödenek Gönderme Belgesi aranmaksızın muhasebe
yetkilileri tarafından ödenir ve gerekli ödenek ilgili kurum tarafından Maliye Bakanlığı
bütçesinin “12.01.31.00-01.1.2.66-1-09.9- Özellikli Giderleri Karşılama Ödeneği” tertibinden
talep edilir.” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm çerçevesinde taşra teşkilatımızca yıl sonuna
kadar bu ekonomik kodlardan ödenek üstü harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.
Ayrıca, yargı mercilerince İdaremizin aleyhine verilen kararlar ile hükmolunan asıl
alacak, faiz, kanuni gecikme faizi, yargılama giderleri, vekalet ücreti ödemelerine esas olmak
üzere ödenek üstü harcama yetkisi bulunmayan “03.4.2.90 Diğer Yasal Giderler” ekonomik
koduna yedek ödenek tertibinden 50.000.000,00 TL ödenek aktarılmış olup, yılsonuna kadar
aktarılan ödeneğin yeterli olacağı tahmin edilmektedir.
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Hizmet Alımlarına ilişkin olarak 6111 sayılı Kanun kapsamında tebligatın zorunlu
olarak yapılması ve buna müteakip Vergi Dairesi Başkanlıklarının birleşik posta gönderisinin
artması nedeniyle ek ödenek ihtiyacı doğacaktır. İnternet aboneliklerinde artış olması ve aylık
kullanım giderlerinin artması, hat sayılarının ve kapasitelerinin artması, Vedop 1,2,3
sistemlerinde kullanılan data hatları ve Başkanlığımız ile vergi daireleri arasındaki iletişimi
sağlayan noktadan noktaya bağlantı hatları sayılarında ve hat başına yapılan kira
ödemelerinde artış olması, 444' lü hatların yoğun kullanımı, PTT ' nin yaptığı trafik para
cezaları tahsilatlarının artması ve Başkanlığımıza gönderdiği komisyon icmal listelerinde artış
olması, tahsilatı hızlandırmak ve kamu alacaklarının zamanında tahsilini sağlamak için
mükelleflere merkezden yapılan tebligat giderleri ile taşra birimlerine gönderilecek
malzemelerindeki artış nedeniyle yük taşıma giderleri için ayrılan ödeneğin tamamının
kullanılması ve yıl içinde 2. ihaleye çıkılması, 2013 yılı için 1 adet olarak planlanan
kiralanacak araç sayısı yıl içinde ihtiyaç çerçevesinde 6 adet olarak gerçekleşmiş olması
nedenleriyle ek ödenek ihtiyacı doğacaktır.
Cari Transferlerin yıl sonu harcamalarının 11.433.800 TL olacağı tahmin edilmekte
olup, 18.800 TL ek ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır. Ek ödenek ihtiyacı uluslararası kurum ve
kuruluşlara yapılacak ödemelerden kaynaklanmakta olup, ikinci altı aylık dönemde ödenek
kurum içi aktarma yoluyla sağlanacaktır.
Sermaye Giderlerinin yıl sonu harcamalarının 151.650.000 TL olacağı tahmin
edilmektedir. Sermaye Giderlerinden taşıt alımı projesi kapsamında 20 adet binek otomobil,
15 adet minibüs (sürücü dahil en fazla 15 kişilik ), 1 adet pick-up (kamyonet, sürücü dahil 3
veya 6 kişilik) ve 40 adet panel araç alımı için 4.580.000 TL ödenek 2013 yılı bütçesiyle
verilmiştir. Vergi gelirlerinin artırılmasına yönelik olarak yapılan yaygın ve yoğun vergi
denetimleri ile vergilendirme olaylarına anında ve yerinde müdahale etmek, kayıt dışılığı
önlemek için mal hareketlerini izlemek, belge düzenleme alışkanlığının kazandırılması
yönünde uygulama, denetim ve vergi tahsilatının başarıyla yürütülebilmesi için 28/01/2013
tarihli ve 2013/4280 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Gelir İdaresi Başkanlığının 40 adet
panel, 15 adet minibüs ve 1 adet pick-up olmak üzere toplam 56 adet özel donanımlı denetim
taşıtı satın alınması uygun görülmüştür.
Söz konusu taşıtlara ilişkin olarak 56 adet taşıtın satın alma bedeli 2.341.000,00 TL
olarak belirlenmiş, satın alma işlemlerine devam edilmektedir. 2013 yılı bütçesinde taşıt
alımları için 4.580.000 TL ödenek ayrılmış olup bu ödenekten 2.139.000 TL ödeneğin
kullanılmayacağı tahmin edilmektedir.
Söz konusu taşıtların Devlet Malzeme Ofisi kanalıyla satın alma işlemlerine
başlanılmış olup, 2013 yılı Ağustos-Eylül-Ekim aylarında ihtiyaç duyulan birimlere tahsisi
yapılarak dağıtım işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmıştır.
Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Bilgi Sistemi kapsamında Mamul Mal Alımları
(bilgisayar alımları ), Gayrimaddi Hak Alımları (yazılım alımı) için başlatılan ihale süreci
yılın ikinci altı ayında tamamlanacak ve harcama gerçekleşecektir.
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri ödeneği devam etmekte olan 24 adet hizmet
binası inşaatı için kullanılacaktır. Bu inşaatların yapımı için gerekli ödenek ikinci altı aylık
dönemde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesine aktarılacaktır.
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Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri ödeneği ikinci altı aylık dönemde de Vergi
Dairesi Otomasyon Projesi kapsamında yer alan bilgisayarların bakım ve onarımı için aylık
ödemeler şeklinde kullanılmaya devam edilecektir.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri ödeneğinin bir kısmı Başkanlığımıza tahsisli
tüm kamu konutlarının onarımının Milli Emlak Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilmesi
nedeniyle ikinci altı aylık dönemde de Maliye Bakanlığı bütçesine aktarılarak kullanılacaktır.
2012 yıl sonu gerçekleşmeleri ile 2013 yıl sonu gerçekleşme tahminlerine ilişkin
grafikler aşağıdadır:
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Grafik 8
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IV-TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
Temmuz-Aralık 2013 döneminde Başkanlığımız tarafından bütçe gelir performansının
artırılması amacıyla yürütülmesi söz konusu olan ana faaliyetler aşağıda yer almaktadır:
IV.1. Vergiye Gönüllü Uyumu Artırmak Amacına Yönelik Çalışmalar
•

Vergibilir kapsamında Birinci Kademedeki (3, 4 ve 5. sınıflar) ve İkinci Kademedeki
(6, 7 ve 8. sınıflar) öğrencilerin eğitimlerine “Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele
Stratejisi Eylem Planı” (2011-2013) kapsamında Temmuz-Aralık 2013 Döneminde de
devam edilecektir.

•

3. Kademede (9,10 ve 11. sınıflarda) gerçekleştirilecek eğitimlere 2013-2014 eğitim
öğretim yılının ilk yarısında başlanılması planlanmakta olup, eğitimlerde kullanılacak
materyallerin hazırlanması çalışmalarına devam edilecektir. Ayrıca üç kademede
gerçekleştirilecek söz konusu eğitimlere her eğitim döneminde revize edilerek devam
edilecektir.

•

Vergi Haftası kapsamında yapılacak çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla, 29 Vergi
Dairesi Başkanlığında vergi haftası etkinliklerinden sorumlu birimlerin de katılımı ile
Vergi Haftası Çalıştayı (Beyin Fırtınası Çalıştayı) yapılacaktır.

Diğer taraftan;
•

Vergi İletişim Merkezinde (444 0 189), telefon aracılığıyla gelen vergi ile ilgili
sorulara yanıt verilmeye, ihbarların tek merkezden alınmasına ve yabancı uyruklu
kişiler ile kurumlara İngilizce elektronik posta hizmeti verilmeye,

•

Ankara’da Mükellef Hizmetleri Merkezinde vergi ile ilgili konularda yüz yüze
danışma hizmeti sunulmaya,

•

www.gib.gov.tr internet adresi ile çocuklara yönelik olarak hizmet veren Vergibilir
internet sitesinin (www.vergibilir.gov.tr) güncellenmesi ve geliştirilmesine yönelik
çalışmalara,

•

Beyanname dönemi rehberleri
çalışmalarına yönelik faaliyetlere,

•

25.Vergi Haftası Etkinlikleri kapsamında yapılacak çalışmalara yönelik faaliyetlere,

ile

bilgilendirme

yayınlarının

güncellenmesi

devam edilecektir.
IV.2. Mükellef Odaklı Hizmet Anlayışı Çerçevesinde Yapılan Çalışmalar
Başkanlığımız internet sayfasının Uluslararası Mevzuat bölümünde bulunan TürkiyeAB IPA Çerçeve Anlaşması bölümü sadeleştirilerek kullanıcı dostu bir yapıya
kavuşturulacaktır. Ayrıca IPA Çerçeve Anlaşması kapsamında vergi istisnalarından
yararlanmak için başvuruda bulunacak olan yabancı gerçek kişi ve kurumların
faydalanabilmesi için Avrupa Birliği Mali Yardımları Vergi İstisna Rehberi ile 1 Sıra
No.lu Türkiye-AB IPA Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğinin bütün ekleri ve IPA
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Çerçeve Anlaşması kapsamında Yerleşik Eşleştirme Danışmanları Vergi İstisnası
Rehberi’nin İngilizce versiyonları Başkanlığımız internet sayfasına yüklenecektir.
IV.3. Bilgi İşlem Faaliyetleri
•

DYİAS uygulamasının taşra teşkilatına yaygınlaştırılması amacıyla, Eylül-2013
döneminde Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığında uygulamaya başlatılması
planlanmaktadır.

•

Vergi Dairesi Müdürlüklerince yapılan vergi incelemeleriyle ilgili çalışmaların
aşamaları ve sonuçlarının izlenebilmesi, istatistiki veri sağlanması ve listelerin
üretilebilmesi amacıyla Vergi Dairesi Müdür Denetim Otomasyon Sistemi (MDOS)
projesi hazırlanmaktadır. Söz konusu projenin tasarım çalışmaları devam etmektedir.
Sisteme, 2013 yılı Ekim ayında pilot uygulamayla başlanılacak olup, 2014 yılında
gerçek ortamda kullanıma geçilecektir.

•

E-defter yazılım uyumluluk onayı alan mükelleflerden ticari
www.edefter.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. İlgili
kullananların e-defter uygulamasına başvuruları kabul edilecektir.

yazılımları
yazılımları

IV.4. İnteraktif Hizmetler
•

408 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında ihtiyaç duyan kurum ve
kuruluşlarla bilgisi talep edilen mükelleflere ait vergi levhasında bulunan bilgilerin
ilgili kurumla düzenlenecek protokol kapsamında hazırlanacak web servisler
aracılığıyla elektronik ortamda sorgulanması veya mevcut bilginin doğrulanması
amacıyla çalışmalara devam edilecektir.

•

E-VDO ile diğer kurum ve kuruluşların otomasyon sistemleri arasında veri alışverişini
sağlayacak uyumlaştırma çalışmalarına devam edilecektir.

•

NACE Rev.2.TR faaliyet kodlarına geçilmesi sonrası vergi dairelerindeki sicilyoklama servislerinde çalışan personele il düzeyinde verilecek eğitim ve seminerler
aracılığıyla faaliyet kodları konusunda farkındalık yaratılması, gereken önemin
kavratılması, mükellefin faaliyetine ait doğru faaliyet kodlarının verilmesi ve yanlış
verilmiş faaliyet kodlarının düzeltilmesi çalışmaları sürdürülecektir.
IV.5. Mevzuat Çalışmaları

•

2014-2020 dönemi AB Mali Yardımlarının hukuki çerçevesini belirleyecek olan yeni
IPA Anlaşması’nın vergi hükümlerine ilişkin müzakerelere katılım sağlanacaktır.

•

2014 yılında uygulanacak, bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerinin tespitine
ilişkin tebliğin hazırlanarak 30/08/2013 tarihine kadar yayımlanması
hedeflenmektedir.
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•

Konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılacak binalar için 2014 yılında uygulanacak
çevre temizlik vergisi tutarlarına ilişkin tebliğin hazırlanarak 31/12/2013 tarihine
kadar yayımlanması hedeflenmektedir.

•

2014 yılında uygulanacak 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yar alan
maktu harçların yeniden değerleme oranında artırılmasına ilişkin tebliğ hazırlanarak
31/12/2013 tarihinden önce yayımlanması amaçlanmaktadır.

•

2014 yılında uygulanacak 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda
yer alan maktu vergi tutarları ile her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst
sınırın yeniden değerleme oranında artırılmasına ilişkin tebliğ hazırlanarak 31/12/2013
tarihinden önce yayımlanması amaçlanmaktadır.

•

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun 10 uncu maddesine göre Kanunun 5 ve 6
ncı maddelerinde yer alan (I), (II) ve (IV) sayılı tarifelerin tespitine ilişkin tebliğ
hazırlanarak 31/12/2013 tarihine kadar yayımlanması hedeflenmektedir.

•

01/01/2014 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, Veraset ve İntikal Vergisi
Kanununun 4 üncü maddesinde yer alan maktu istisna miktarları ile 16 ncı
maddesinde yer alan ve 2013 yılında uygulanan matrah dilim tutarlarının 2013 yılı için
belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmasına ilişkin tebliğ hazırlanarak
31/12/2013 tarihine kadar yayımlanması hedeflenmektedir.

•

Havayolu ve Etkinlik biletlerinin elektronik ortamda oluşturulmasına yönelik tebliğ
çalışmaları devam etmektedir.

•

Mükellefler tarafından bilgi işlem sistemleri aracılığı ile elektronik belge şeklinde
oluşturulan ve birinci nüshası kağıt olarak alıcısına teslim edilen belgelere ait ikinci
nüshaların Başkanlıkça belirlenen koşullara göre kağıt ortamı yerine manyetik
ortamda muhafaza ve istendiğinde ibraz edilmesine imkan sağlayacak olan Elektronik
Arşiv Uygulaması ile ilgili tebliğ hazırlama çalışmaları tamamlanacaktır.
IV.6. Daha Etkin Bir Tahsilat Yönetimi Kapsamındaki Çalışmalar

•

Kısa Mesaj Bilgilendirme Servisi, haber aboneliği ile motorlu taşıtlar vergisi miktarı
hesaplama, motorlu taşıt vergisi borç sorgulama, trafik para cezası borcu sorgulama
hizmetlerine devam edilecektir.

•

E-Haciz Projesine ilişkin yazılımlarda iyileştirme amaçlı düzenlemeler ve haciz
konulan tutarların e-tahsilat ile tahsilinin sağlanması için gerekli çalışmalara devam
edilecektir.

•

Emniyet Genel Müdürlüğü Haciz Projesi (EGM Haciz) ile kamu alacaklarının süratle
tahsili, takip masraflarının (posta, kırtasiye v.b.) ve idare ile ilgili kurumların iş
yükünün azaltılması, zaman tasarrufu sağlanması ve haciz uygulamalarının elektronik
ortamda yapılması amaçlanmıştır. Projenin vergi dairesi haciz işlemleri, merkezi
işlemler-EGM entegrasyonu olmak üzere iki ayrı bölümü bulunmaktadır. Vergi
Dairelerince düzenlenen haciz bildirileri ile EGM kayıtları üzerine şerh işlemleri
elektronik ortamda yapılacaktır. Protokol imzalanmış ve 4 vergi dairesinde pilot
uygulama devam etmekte olup, uygulama yaygınlaştırılacaktır.
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•

Mükelleflerin motorlu taşıtlar vergisinin ve trafik para cezalarının kredi kartı ile
ödenmesine yönelik sistem altyapısı geliştirilecektir.

•

Mükelleflere ait tahakkuk ve tahsilat kayıtlarının bir arada görülmesini ve mükellefin
hesap bakiyesinin güncel olarak izlenmesini sağlayacak Mükellef Cari Hesabına
ilişkin ikincil mevzuat düzenleme ve sistem alt yapısının hazırlanmasına yönelik
çalışmalara devam edilecektir.

•

Türkiye genelinde tahsilatta etkinliği sağlamak ve mükelleflerin gönüllü uyumunu
artırmak için kurulan borç takip sisteminin geliştirilmesine devam edilecektir. Borç
takip sistemi kapsamında mevcut borç stokunun artmaması amacıyla cari döneme ait
borçların, vergi türleri itibariyle takibi sağlanacaktır.

•

Vadesi geçen vergi borçlarının bankalarca da tahsil edilmesi amacıyla bankalarla
görüşmeler devam etmekte olup konuya ilişkin sistem alt yapı ve ikincil mevzuat
çalışmaları sürdürülecektir.

•

Vergi dairelerinin yaptıkları takipli tahsilatın hangi yıllara ve hangi türlere ilişkin
olduğunun tespiti amacıyla takipli tahsilatta kaynak tabanlı planlama çalışmalarına
devam edilecektir.

•

Borç stoku analizleri kapsamında mükellef borç stoklarındaki artışın kaynakları tespit
edilerek borç stokunun azaltılması yönünde çalışmalar sürdürülecektir.
IV.7. Etkin Bir Vergi Yönetimi ve Denetimi Kapsamındaki Çalışmalar

•

KDV uygulamalarına ilişkin olarak yayınlanan Genel Tebliğlerin tek bir Genel
Tebliğde toplanması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

•

Ülkemizde faaliyette bulunan sektörlerin KDV beyanlarının ve bu beyanlara göre
tahakkuk eden vergilerin analiz edilmesi projesiyle ilgili çalışmalar sürdürülmektedir.

•

Mükellef Karne Projesi (Vergisel Uyum Analiz Modeli ve Mükellef Değerlendirme
Sistemi); Vergisel Uyum Analiz Modeline ait geriye kalan ana modüllerin yazılımları
devam edecek ve uygulama testleri yapılarak pilot uygulamaya geçilecektir.

•

e-Yoklama Projesi (Elektronik Yoklama Sistemi) kapsamında kurum bünyesinde
alınacak tablet bilgisayarlar için uygulama yazılımları ile sistem entegrasyonu
tamamlanacaktır. Söz konusu projenin test ve pilot çalışmalarına başlanacaktır.

•

Elektronik Ticaretin ve Mükellef Uyumunun İzlenmesi Projesi ile güvenilir bir eticaret ortamının yaratılmasında belirsizliklerin ortadan kaldırılması suretiyle hem eticaretin gelişiminin sağlanması, hem de mükelleflerin mali yükümlülüklerini
zamanında ve eksiksiz şekilde yerine getirebilmeleri için bölgesel e-ticaret izleme
birimleri oluşturulacaktır. E-ticaret faaliyetlerinin izlenmesine yönelik tebliğ
çalışmaları devam etmektedir.

•

Sektör Bilgi Sistemi Projesine (SBS) ait görsel analiz program yazılımı devam edecek
ve testleri yapılarak kullanıma açılacaktır.
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