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GĠRĠġ
Kayıt dışı ekonomi, Devletten gizlenen, kayda geçirilmeyen ya da geçirilemeyen ve bu
sebeple de denetlenemeyen faaliyetler olarak tanımlanabilir. Buna göre, bazı kayıt dışı ekonomik
faaliyetler yasadışı faaliyetler olduğu halde, bazıları ise yasaklanmamış bir faaliyetin bilinçli
olarak kayıtlara geçirilmemesi, dolayısıyla vergilendirilmemesi şeklinde meydana gelmektedir.
Bu çerçevede, yasaklanmamış faaliyetlerden olup, bilinçli olarak kayıt dışına çıkarılan
işlemler ve bu işlemler dolayısıyla meydana gelen vergi kayıp ve kaçağı önemli bir unsur olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Ekonomik faaliyetlerin kayıt altına alınarak vergi toplanması ve bu ekonomik
büyüklüğün vergi, istihdam ve millî gelir boyutlarıyla da kavranmasına yönelik olarak hazırlanan
“Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı (2008–2010)” 05/02/2009 tarihli ve
27132 sayılı Resmî Gazetede 2009/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi olarak yayımlanmış ve Eylem
Planında yer alan eylemlere ilişkin gerçekleşmeler Gelir İdaresi Başkanlığınca takip edilmiştir.
Diğer taraftan, 2011 Yılı Programının 31 No.lu Tedbirinde, söz konusu Eylem Planının
2011-2013 yıllarını kapsayacak şekilde güncelleneceği hususuna yer verilmiş, bu çerçevede,
2008-2010 dönemi Eylem Planında yer alan eylemlere ilişkin gerçekleşmeler ile kurum ve
kuruluşlardan gelen eylem önerileri değerlendirilmek suretiyle “Kayıt Dışı Ekonomiyle
Mücadele Stratejisi Eylem Planı (2011-2013) Taslağı” hazırlanmış ve Ekonomi Koordinasyon
Kurulunda görüşülerek nihaî halini almıştır.

I- KAPSAM
Kayıt dışı ekonominin suç ekonomisi dışında kalan boyutunda gelirin yasalara aykırı bir
şekilde kayıt dışına çıkarılması söz konusu iken, suç ekonomisinde üretim tamamen yasalara
aykırı olarak gerçekleşmekte ve bu faaliyet sonucunda elde edilen gelir de gizlenmektedir.
Bu çerçevede, suç sektörü ile kayıt dışı ekonominin suç sektörü dışında kalan diğer alt
sektörleri farklılaşmakta ve dolayısıyla yürütülen mücadelenin amaçları da değişmektedir. Kayıt
dışı ekonominin suç ekonomisi dışında kalan boyutu ile mücadelede amaç, Devletin ekonomik
faaliyetleri kayıt ve beyan altına alarak vergi toplaması, bu ekonomik büyüklüğü vergi, istihdam
ve millî gelir boyutlarıyla kavramak iken; suç ekonomisi-kara para ile mücadelede amaçlanan ise
bu sektörü ve elde edilen geliri ortadan kaldırmaktır.
Ancak, Devletlerin yasadışı faaliyetlerden gelir (vergi) elde etmek gibi bir yaklaşımı ve
amacı olacağı düşünülemeyeceğinden, bu sektörün kayıt altına alınmasından bahsedilmesine de
imkân bulunmamaktadır.
Nitekim, 2008-2010 dönemi “Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem
Planı”nda, suç ekonomisi-kara para ile mücadele kapsamında değerlendirilecek eylemler yer
almamış, 2011-2013 dönemi Eylem Planında da bu doğrultuda hazırlanan 47 eylem, aşağıda
sıralanan 5 amaç çerçevesinde belirlenmiştir.






Gönüllü Uyumun Artırılması
Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi
Yaptırımların Caydırıcılığının Artırılması
Veri Tabanı Paylaşımı
Toplumsal Farkındalığın Artırılması

Eylem Planı, 2008-2010 dönemi Eylem Planında yer alan eylemlere ilişkin gerçekleşme
sonuçları, kurumlardan gelen eylem önerilerinin değerlendirilmesi ve Ekonomi Koordinasyon
Kurulunun önerileri çerçevesinde hazırlanmıştır.
Diğer taraftan, kayıt dışı ekonomiyle mücadele aynı zamanda kayıt dışı istihdamla
mücadeleyi de kapsamaktadır. Bununla birlikte, hazırlanmakta olan Ulusal İstihdam Strateji
Belgesinde kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda kapsayıcı hedefler yer aldığından, Eylem
Planında bu türden eylemler tekrar edilmemiş, ancak, gelir-istihdam boyutunda kurumlar arası
işbirliği gerektiren eylemlere yer verilmiştir.
II- SORUMLU VE KOORDĠNATÖR KURULUġLAR
1- Sorumlu KuruluĢlar: Gerçekleştirilecek eylem ile doğrudan veya dolaylı ilişkisi
bulunan ve koordinatör kuruluşun işbirliği yaparak somut destek talep edeceği kuruluşlardır.
2- Koordinatör
KuruluĢ:
Öngörülen
eylemi
gerçekleştirerek
süresinde
sonuçlandırmaktan ve gelişmeleri Gelir İdaresi Başkanlığına doğrudan raporlamaktan sorumlu
kuruluştur.
Her bir eylem için belirlenen koordinatör kuruluş, eylemleri izleyerek Gelir İdaresi
Başkanlığına
üçer
aylık
dönemler
itibariyle
raporlayacaktır.
Raporlamada
kayitliekonomi@gelirler.gov.tr e-posta adresi kullanılacaktır.
Eylem Planı, Gelir İdaresi Başkanlığının sorumluluğunda
kurum/kuruluşlarla koordineli bir şekilde yürütülecektir.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Ekonomi Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Sermaye Piyasası Kurulu
Sosyal Güvenlik Kurumu
Şeker Kurumu
Türkiye Noterler Birliği

III- ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME
Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede başarı kazanılması, şüphesiz etkin bir izleme ve
değerlendirme ile mümkün bulunmaktadır.
Eylem Planı uygulama sürecinin izlenmesi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yerine
getirilecek, her bir eylem için belirlenen koordinatör kuruluş eylem gerçekleşmelerini Gelir
İdaresi Başkanlığına üçer aylık dönemler itibariyle raporlayacak ve Eylem Planı aşağıda yer alan
kurullarca izlenecek ve değerlendirilecektir.

1- Kayıt DıĢı Ekonomiyle Mücadele Yüksek Kurulu: Başbakanın başkanlığında Eylem
Planında bakanlığına görev verilen bakanlardan oluşan Kurul, Eylem Planı gerçekleşmelerini
yılda en az bir defa değerlendirecek, gerektiğinde Planda değişiklik yapacak ve bu konuda üst
düzey kararlar alabilecektir. Kurul toplantılarına gerekli görüldüğünde, diğer bakanlık, kamu
kurum ve kuruluşları ile üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri ve özel sektör
temsilcileri de davet edilebileceklerdir.
2- Ġzleme ve Yönlendirme Kurulu: Ekonomi Koordinasyon Kurulu üyesi bakanlar ve
ilgili bakanlardan oluşan Kurulun en az altı ayda bir yapılacak toplantılarına gerek görülmesi
halinde diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler, sivil toplum kuruluşları,
meslek birlikleri ve özel sektör temsilcileri de davet edilebileceklerdir.
3- Yürütme Kurulu: Gelir İdaresi Başkanı başkanlığında ilgili kurum yöneticilerinin üç
ayda bir yapacakları toplantılara, gerektiğinde üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek
birlikleri ve özel sektör temsilcileri de davet edilebileceklerdir.
IV- SONUÇ
2008-2010 dönemi Eylem Planı ile kayıt dışı ekonominin sebepleri belirlenmiş, kayıt
dışılığın önlenmesi amacıyla kamu sektörünün önemli kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapılmış
ve Eylem Planına sonradan katılan Şeker Kurumunun eylemleri ile birlikte toplam 109 eyleme
ait gerçekleşmeler Gelir İdaresi Başkanlığınca izlenmiştir.
Kayıt dışılıkla mücadelenin başarıya ulaşması, bir Devlet politikası olarak bu
mücadelenin kararlı ve sürekli bir biçimde takip edilmesiyle mümkün olduğundan, 2008-2010
dönemi Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı güncellenerek, 2011-2013
yıllarını kapsayan yeni Eylem Planı hazırlanmıştır.
2011-2013 dönemi Eylem Planı, Gelir İdaresi Başkanlığınca takip edilecek ve izleme ve
değerlendirme kurullarında periyodik olarak gözden geçirilecektir.

KISALTMALAR
BDDK
BTK
ÇSGB
EPDK
GĠB
ĠġKUR
KOSGEB
SGK
SPK
TCMB
TOBB
TÜĠK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Gelir İdaresi Başkanlığı
Türkiye İş Kurumu
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
Sosyal Güvenlik Kurumu
Sermaye Piyasası Kurulu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türkiye İstatistik Kurumu

EYLEM
NO

AMAÇ

EYLEM

PERFORMANS GÖSTERGESĠ

Mükellef
Risk
Yönetimi
Projesi
tamamlanacak ve vergi dairesi tarafından Proje kapsamında yapılan işlem çeşidi
gerçekleştirilen işlemlerin bu projeye bağlı sayısı
olarak yapılması sağlanacaktır.

1

SORUMLU
KURULUġLAR

KOORDĠNATÖR
KURULUġ

TAKVĠM

Maliye Bakanlığı
(Vergi Denetim
Kurulu Başkanlığı)

GİB

2011-2013

GİB

GİB

2011-2013

GİB

GİB

Aralık
2012

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı

Aralık
2011

GİB

2

3

4

Amaç1 : Gönüllü Uyumun Artırılması

Yıllara göre uyum maliyetinin değişimi
Vergi uyum maliyeti hesaplanacak, yıllar
itibariyle raporlanacak ve uyum maliyetinin
azaltılmasına
yönelik
çalışmalar
yapılacaktır.
Uyum maliyetini azaltmaya yönelik
proje sayısı

Mükelleflerin vergi ile ilgili işlemlerde
kullandıkları her türlü beyanname, bildirim Daha açık ve anlaşılır hale getirilen
ve formlar gözden geçirilerek daha açık ve belge sayısı
anlaşılır hale getirilecektir.

Gümrük işlemlerinin elektronik imza ile 2011 yılı sonuna
yapılması sağlanacaktır.
tamamlanması

kadar

projenin

EYLEM
NO

AMAÇ

EYLEM

PERFORMANS GÖSTERGESĠ

SORUMLU
KURULUġLAR

KOORDĠNATÖR
KURULUġ

GİB

GİB

TAKVĠM

Elektronik fatura uygulamasının ve
elektronik
defter
kullanımının
artırılması

6

7

8

Amaç 2: Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi

5

Akaryakıt, madenî yağ, tütün ve alkol
sektörlerinden başlamak üzere elektronik
fatura ve elektronik defter kullanımı
yaygınlaştırılacaktır.
Elektronik fatura düzenleyen ve
defterlerini elektronik ortamda tutan
mükellef sayısı

İnternet üzerinden yapılan ticaretin kayıt
Çalışmanın
öngörülen
altına alınabilmesine yönelik teknik ve
doğrultusunda tamamlanması
hukukî altyapı oluşturulacaktır.

takvim

Aralık
2012

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı
BTK

GİB

2011-2013

GİB

Denetim
elemanlarının
kullanımına
münhasır olmak üzere işyeri ve sektör
analizlerine esas teşkil edecek bilgilerin yer
alacağı dijital ortamda “işyeri elektronik
denetim defteri” ile “işyerleri elektronik
sicil merkezi” oluşturulacaktır.

01/01/2012 tarihinden itibaren denetim
elemanlarının otomasyon programına
sorunsuzca
bağlanabilmeleri
ve
denetlenen işyerleri ile ilgili denetim
raporları ve işyeri bilgilerinin güncel bir
şekilde bu sisteme girişi

Sosyal Güvenlik Kurumu Eylem Planı
dönemi içinde denetim elemanı sayısını Denetim elemanı sayısındaki artış
1500’e çıkaracaktır.

ÇSGB

ÇSGB

Aralık
2012

SGK

SGK

Aralık
2012

EYLEM
NO

AMAÇ
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11

Amaç 2: Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi
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EYLEM

PERFORMANS GÖSTERGESĠ

Yoklama fişleri ve işyeri durum
tespit
tutanaklarına
ait
ortak
Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi formun oluşturulması ve kullanımına
Başkanlığı arasında yapılacak işbirliği ile başlanması
yoklama fişleri ve işyeri durum tespit
tutanaklarının
birleştirilmesi
suretiyle
denetimde etkinlik temin edilecek ve
yoklamaların elektronik ortamda yapılması Elektronik ortamda yapılan yoklama
sağlanacaktır.
sayısı

Aylık prim ve hizmet belgesinde gerekli
değişiklik
yapılarak
işverenlerin
çalıştırdıkları sigortalıların, Uluslararası Bildirimlerin standart meslek koduna
Standart Meslek Sınıflaması kodlarına göre alınması
uygun olarak mesleklerini bildirmeleri
sağlanacaktır.

Fiilî faaliyetleri ile kayıtlı faaliyetleri
Mükelleflerin yapmış oldukları faaliyetlerin
birbirinden farklı olan mükelleflerin
sicil kayıtları ile uyumlu hale getirilmesi
tespit edilerek mevcut duruma göre
sağlanacaktır.
yapılan güncelleme sayısı

SORUMLU
KURULUġLAR

KOORDĠNATÖR
KURULUġ

TAKVĠM

SGK

Aralık
2012

SGK

Aralık
2012

GİB

Aralık
2012

SGK
GİB

SGK
İŞKUR

GİB

EYLEM
NO

AMAÇ
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PERFORMANS GÖSTERGESĠ

Kayıt dışı işyerlerinin kayıt altına alınması
amacıyla kurumlar arasında işbirliği
Doğalgaz, su ve elektrik abonesi
yapılarak, doğalgaz-su-elektrik abonesi olan
verilerinden yararlanılarak tespit edilen
işyeri verileri, TÜİK’in işyeri verileri
kayıt dışı işyeri ve işçi sayısı
coğrafî bilgi sistemleri kullanılarak SGK
kayıtları ile karşılaştırılacaktır.

12

13

EYLEM

POS
cihazlarının
yazar
uyumlaştırılması sağlanacaktır.

kasalarla Teknik ve hukukî
tamamlanması

alt

yapının

SORUMLU
KURULUġLAR

KOORDĠNATÖR
KURULUġ

TAKVĠM

SGK

SGK

Aralık
2012

GİB

Aralık
2012

BDDK
GİB

Yolcu taşıyan firmalara “yolcu listesi ön
bildirimi” yükümlülüğü getirilerek, yolcu
görüntülerinin
gümrük
idaresince İmzalanan protokol sayısı
görülebilmesini sağlamak üzere gerekli
düzenlemeler yapılacaktır.

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı

Aralık
2013

Türkiye’ye gelen ve Türkiye’den giden
konteyner
bilgilerinin
hazırlanacak Konteyner takip programının faaliyete
bilgisayar programı vasıtasıyla takip geçmesi
edilmesi sağlanacaktır.

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı

Aralık
2012

EYLEM
NO

AMAÇ
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PERFORMANS GÖSTERGESĠ

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde kayıt
Risk analizi merkezi kurularak faaliyete
dışı istihdamla mücadelede etkinliği
geçmesi
artıracak risk analizi merkezi kurulacaktır.

16

17

EYLEM

Kayıt dışılıkla mücadelede etkinliği
Pilot
denetimlere
ait
esasların
artırmaya yönelik ortak pilot denetimler
belirlenerek planlamanın yapılması
planlanarak uygulanacaktır.

SORUMLU
KURULUġLAR

KOORDĠNATÖR
KURULUġ

TAKVĠM

SGK

SGK

Aralık
2012

ÇSGB
GİB

GİB

Ağustos
2012

SGK

Sermaye gereksiniminin hesaplanmasında
kredi riskinin daha hassas olarak ölçümü
için karşı tarafın kredi değerliliğine dayalı
2012 yılı sonu itibariyle uygulamanın
olan uygulamalar ile alternatif olarak
tamamlanması
kullanılabilen standart uygulamaları içeren
ve kamuoyunda Basel-II olarak bilinen
uluslararası standartlara geçilecektir.

BDDK

BDDK

Aralık
2012

Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı

Aralık
2012

İzlenebilen
aktör
(müteahhitler,
mühendisler, mimarlar, şehir plancıları
vs.) çeşidi
İnşaat sektöründeki aktörler kayıt altına
alınacak ve izlenecektir.
İzlenebilen aktör sayısı

EYLEM
NO

AMAÇ

EYLEM

PERFORMANS GÖSTERGESĠ

Ticaret siciline tescil edilmiş kooperatif
sayısı
Yapı kooperatifçiliği sektöründeki aktörler
kayıt altına alınacak ve izlenecektir.

21

22
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Kooperatif yöneticileri, üyeleri ve
kooperatiflere iş yapan müteahhitlerin
sayısı

İnşaat sektöründeki Yapı Malzemeleri
YMDS ile kayıt altına alınan yapı
Üreticileri ve Onaylanmış Kuruluşlar “Yapı
malzemeleri üreticileri ve onaylanmış
Malzemeleri Denetim Sistemi” (YMDS) ile
kuruluşların sayıları
kayıt altına alınacak ve izlenecektir.
Enerji
verimliliği
faaliyetlerinde
bulunan, kayıt altına alınan ve izlenen
Enerji
Verimliliği
Danışmanlık
Şirketleri
ve
Serbest
Müşavir
Binalarda enerji verimliliği ile ilgili olarak
Mühendislerin
sayısı
iş ve işlem yapan EVD ve SMM şirketleri
kayıt altına alınacak ve izlenecektir.

TAKVĠM

Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı

Mayıs
2012

Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı

Temmuz
2012

Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı

Ocak
2012

Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı

Nisan
2012

Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı
Gıda, Tarım ve
Hayvancılık
Bakanlığı
Türkiye Belediyeler
Birliği

BEP-TR sistemine girmeye yetki almış
tüm EVD ve SMM şirketlerinin sayısı

Yapı denetim kuruluşlarının sayısı
23

KOORDĠNATÖR
KURULUġ

SORUMLU
KURULUġLAR

İnşaat sektöründe yapı denetim kuruluşları
ile sektördeki diğer aktörlerin faaliyetleri İzlenen ve denetlenen diğer aktörlerin
(yapı denetim elemanları, şantiye
kayıt altına alınacak ve izlenecektir.
şefleri, müteahhitlik firmalarının yaptığı
işler vs.) sayısı

Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
(Mahallî İdareler
Genel Müdürlüğü)

EYLEM
NO

AMAÇ

EYLEM

PERFORMANS GÖSTERGESĠ

25

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile
bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında tutulan
verilerden
kayıt
dışı
ekonomiyle
2013 yılı
mücadeleye katkı sağlayacak olanlar tespit
kurulması
edilecek ve bu verilerin takibine imkân
sağlayacak ortak bir veri ambarı sistemi
kurulacaktır.

26

27

Amaç 2: Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi
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İnternet yoluyla kredi kartı kullanılarak
yurtdışından yapılan alışverişler izlenecek
ve Gümrük Mevzuatı ile tanınan muafiyet Protokol imzalama tarihi
hükümlerini ihlâl eden ticarî nitelikteki
muameleler tespit edilecektir.

sonuna

kadar

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı

Bankalararası Kart
Merkezi

sistemin

Fuel oil, gazyağı ve nafta türlerinde ulusal
Ulusal marker uygulamasına geçilmesi
marker uygulamasına geçilecektir.

Kozmetik ürünler takip sistemi uygulamaya
konulacak
ve
bu
sistemin
diğer
sektörlerdeki ürünlere de uygulanabilirliği
araştırılacaktır.

SORUMLU
KURULUġLAR

2012 yılı sonuna kadar gerekli alt yapı
çalışmalarının tamamlanması

2013 yılı sonuna kadar kozmetik
ürünlerde sistemin hayata geçirilmesi

Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı

KOORDĠNATÖR
KURULUġ

TAKVĠM

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı

Aralık
2012

Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı

Aralık
2013

EPDK

Ocak
2013

Sağlık Bakanlığı

2011-2013

EPDK

EPDK

Sağlık Bakanlığı
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı
GİB

EYLEM
NO

AMAÇ
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PERFORMANS GÖSTERGESĠ

Akaryakıt analizleri için ilave 3 Akredite
Kurulumun tamamlanması
Laboratuar kurulumu gerçekleştirilecektir.

Amaç 2: Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi

28

29

EYLEM

Sermaye Piyasası Kurulu görev alanında
faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların
2013 yılı
yaptıkları işlemlerin SPK tarafından
kurulması
çevrimiçi olarak takip edilmesine yönelik
bir sistem kurulacaktır.

sonuna

kadar

sistemin

SORUMLU
KURULUġLAR

KOORDĠNATÖR
KURULUġ

TAKVĠM

EPDK

EPDK

Ocak
2013

SPK

SPK

2011-2013

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı

2011-2013

Sisteme ilişkin gerekli olan donanımın
tedarikine yönelik görüşme ve ihale
sürecinin tamamlanması
İkincil mevzuatın çıkarılması
Sebze ve meyve ile diğer tarım ürünlerinin
takibine imkân sağlayacak olan Merkezî Sistemin aksayan yönü varsa bunun
Hal Kayıt Sistemi tamamlanacaktır.
tespiti ve bunların ivedilikle çözülmesi

Piyasadaki işlemlerin kayıt içine
çekilme oranının her yıl bir öncekinden
yüksek olması

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı

EYLEM
NO

AMAÇ

EYLEM

PERFORMANS GÖSTERGESĠ

SORUMLU
KURULUġLAR

KOORDĠNATÖR
KURULUġ

TAKVĠM

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı

2011-2013

GİB

Aralık
2012

Sisteme entegre olan birim sayısı

31

32

Amaç 2: Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Lisanslı depoculuğa konu tarım ürünleri
ticaretindeki (ürün bazında) işlemlerin
kayıt içine çekilme oranının her yıl bir
öncekinden yüksek olması
Lisanslı depoculuğa konu tarım
ürünlerinin gerçek değerleri üzerinden
iç ve dış piyasada pazarlanmasının
sağlanması

Lisanslı
depo
işletmeleri,
yetkili
sınıflandırıcılar, ürün ihtisas borsası, tazmin Lisanslı depoculuğa konu tarım
fonu ve diğer ilgili kuruluşlar arasında ürünlerinin kaliteli üretimine teşvikin
sağlanması
çevrimiçi bilgi sistemi kurulacaktır.
Ellerinde ürün senedi bulunduranların
ileride olası fiyat farklılıklarından
korunmalarının sağlanması
Ellerindeki ürün senedi vasıtasıyla
işletmelerin ürün ihtiyacını garanti
altına alması
Senetleri teminat olarak kullanarak
bankalardan kredi sağlanması

Araçların imalat veya ithalatından, kayıt ve
Sistemin belirlenen
tescil edildiği tüketiciye ulaşım safhasına
hayata geçirilmesi
kadar takibine imkân veren bir sistem
kurulacaktır.

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı
takvim

içinde

İçişleri Bakanlığı
(Emniyet Genel
Müdürlüğü)
GİB

EYLEM
NO

AMAÇ
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Amaç 3: Yaptırımların Caydırıcılığının Artırılması

EYLEM

PERFORMANS GÖSTERGESĠ

Yaptırımlar ve ilgili mevzuat gözden
geçirilerek yapılması gereken düzenlemeler
Değişiklik gerektiren düzenleme sayısı
belirlenecek ve tespit edilecek takvim içinde
uygulamaya konulacaktır.

SORUMLU
KURULUġLAR

KOORDĠNATÖR
KURULUġ

TAKVĠM

İlgili Kamu Kurum
ve Kuruluşları

GİB

2011-2012

EYLEM
NO

AMAÇ
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Amaç 4: Veri Tabanı PaylaĢımı

36

KOORDĠNATÖR
KURULUġ

TAKVĠM

Maliye Bakanlığı
(Vergi Denetim
Kurulu Başkanlığı)

GİB

Aralık
2013

Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı
(Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğü)

Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı
(Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğü)

Aralık
2013

Sıvı formda şeker üretimi yapan şirketlerin
satışa esas noktalarına tesis edilen kütlesel
debimetre verilerinin, bilgisayar ortamında
Elektronik ortamda Kuruma bağlanan
Şeker Kurumuna anlık olarak iletilmesi,
debimetre sayısı
raporlanması ve imalat sanayinde kullanılan
sıvı şeker girdilerinin takibine yönelik
sistem kurulacaktır.

Şeker Kurumu

Şeker Kurumu

Haziran
2013

Noterlerce yapılan işlemlere ilişkin verilerin
2013 yılı sonuna kadar sistemin hayata
ilgili kurumlarca elektronik ortamda
geçirilmesi
paylaşımına yönelik sistem kurulacaktır.

Türkiye Noterler
Birliği

Türkiye Noterler
Birliği

2011-2013

PERFORMANS GÖSTERGESĠ

Akaryakıt satış istasyonlarındaki satış
verilerinin çevrimiçi olarak Gelir İdaresi 2013 yılı
Başkanlığına gönderilmesi için gerekli kurulması
sistem oluşturulacaktır.

34

35

SORUMLU
KURULUġLAR

EYLEM

sonuna

Tapu TAKBİS sisteminin tamamlanarak Belirlenen takvim
verilerin çevrimiçi olarak paylaşılabilir hale tamamlanması ve
getirilmesi sağlanacaktır.
getirilmesi

kadar

sistemin

GİB

içinde sistemin
paylaşılır hale

EYLEM
NO

AMAÇ

EYLEM

PERFORMANS GÖSTERGESĠ

KOORDĠNATÖR
KURULUġ

TAKVĠM

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı

Ekonomi Bakanlığı

Haziran
2012

SORUMLU
KURULUġLAR
Ekonomi Bakanlığı

39

Dağıtıcı
şirketlerin
LPG
ithalatına,
ihracatına, alış ve satışına ilişkin verilerin 2013 yılı sonuna kadar sistemin hayata
takibine imkân sağlayacak bir sistem geçirilmesi
kurulacaktır.

EPDK

EPDK

Aralık
2013

Dağıtıcı
Bayi
Denetim
Sistemi
tamamlanacak, bu sistemdeki bilgilerin Dağıtıcı
Bayi
Denetim
Sistemi
EPDK bilgi sistemi tarafından alınması verilerinin EPDK bilgi sistemine
sağlanarak ilgili kurum ve kuruluşlarla alınması ve paylaşımının sağlanması
paylaşılacaktır.

EPDK

EPDK

Mayıs
2012

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı

2011-2013

40

Amaç 4: Veri Tabanı PaylaĢımı

38

Serbest Bölgeler Uygulama Programının
Dönemler itibariyle programın açıldığı
ilgili mücadeleci kurumlara açılması
kurum sayısı
sağlanacaktır.

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı
Sisteme girilen yeni kayıt sayısı

41

İçişleri Bakanlığı
Kalkınma Bakanlığı

Merkezî Sicil Kayıt Sistemine (MERSİS)
ilişkin merkezî veri tabanı oluşturulacak ve
kapsamı genişletilecektir.

Ekonomi Bakanlığı
GİB
SGK
Sisteme aktarılan geçmiş veri sayısı

TÜİK
TOBB

EYLEM
NO

AMAÇ

EYLEM

PERFORMANS GÖSTERGESĠ

SORUMLU
KURULUġLAR

KOORDĠNATÖR
KURULUġ

TAKVĠM

Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı

Aralık
2012

GİB

2011-2013

BDDK

Aralık
2012

Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı
ÇSGB
Ekonomi Bakanlığı
Girişimci Bilgi Sistemi tamamlanacak ve
üretilecek bilgiler, kayıt dışı ekonomiyle Sistemin tamamlanması ve bilgilerin
mücadelede strateji üreten kurum ve kullanıma sunulması
kuruluşların kullanımına sunulacaktır.

43
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Amaç 4: Veri Tabanı PaylaĢımı

42

Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı
Kalkınma Bakanlığı
GİB
SGK
TÜİK
KOSGEB
TOBB

Analizi yapılan veri sayısı
Tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından Paylaşılabilecek veri sayısı
alınan bilgiler analiz edilerek kurumlar
arasında paylaşımı sağlanacaktır.
Verilerin paylaşılabilmesi için yapılan
protokol sayısı

Merkez Bankası bünyesindeki ''Risk
2012 yılı sonuna
Merkezi'' Bankalar Birliği nezdinde yeniden
tamamlanması
yapılandırılacaktır.

kadar

sistemin

Tüm Kamu Kurum
ve Kuruluşları

Türkiye Bankalar
Birliği
BDDK
TCMB

EYLEM
NO

AMAÇ
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Amaç 5: Toplumsal Farkındalığın Artırılması

45

EYLEM

Türkiye genelinde ilköğretim okullarının 3,
4 ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik olarak
başlatılan
vergi
bilincini
geliştirme
eğitimlerine 6, 7 ve 8. sınıflar da dâhil
edilerek devam edilecek, ayrıca “vergi
bilinci” ve “iş ve sosyal güvenlik”
konularının Millî Eğitim müfredatına
eklenmesi sağlanacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGESĠ

SORUMLU
KURULUġLAR

KOORDĠNATÖR
KURULUġ

TAKVĠM

GİB

2011-2013

GİB

2011-2013

GİB

2012-2013

3, 4 ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik
yapılan eğitim faaliyeti sayısı
6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik
yapılan eğitim faaliyeti sayısı
“Vergi Bilinci” ve “İş ve Sosyal
Güvenlik” dersinin müfredata dâhil
edilmesi

Ülkemizde
kayıt
dışı
ekonominin
Yıllara göre kayıt dışı ekonominin
büyüklüğü ölçülecek ve dönemler itibariyle
büyüklüğündeki değişim
takibi sağlanacaktır.

Millî Eğitim
Bakanlığı
GİB
SGK

Kalkınma Bakanlığı
GİB
TÜİK

Kayıt dışılıkla mücadelede kamuoyunun
bilinçlendirilmesini sağlamak amacıyla
Yapılan çalışma sayısı
medya organları aracılığıyla tanıtım
çalışmaları yapılacaktır.

ÇSGB
GİB
SGK

