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SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde; genel
yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı
aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna
açıklayacakları hükme bağlanmıştır.
Söz konusu hüküm ile kamu kurumlarında mali yönetimde şeffaflığın sağlanması, her
türlü kamu kaynağının kullanımı ve bunların sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılarak kamuoyu
denetiminin sağlanması amaçlanmıştır.
Bu kapsamda, mali saydamlık ve hesap verilebilirliğin gereği olarak, Başkanlığımız
ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri ile
faaliyetlerini kapsayan “2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu”nu
kamuoyunun bilgisine sunarım.

Necmi KESKİNSOY
Gelir İdaresi Başkanı V.
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1. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Gelir İdaresi Başkanlığına
3.221.518.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ocak-Haziran 2018 dönemi itibarıyla bütçe
giderleri toplamı 1.615.955.816 TL olarak gerçekleşmiş olup 2018 yılı kurum başlangıç
ödeneklerine göre gerçekleşme oranı % 50,16’dır. 2018 yılı Haziran ayı sonu bütçe
giderlerinin gerçekleşmesi, 2017 yılı aynı dönemine göre yaklaşık % 6,43 oranında artış
göstermiştir.
30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla yıl içinde yapılan ekleme ve düşmelerle
Başkanlığımızın revize edilen bütçesi 3.291.529.377 TL olmuştur. 2018 Ocak-Haziran
döneminde revize edilen bütçenin, bütçe giderlerine oranı ise % 49,09 olarak gerçekleşmiştir.

Grafik 1: Bütçe Başlangıç Ödeneğinin Kullanım Oranı (Ocak-Haziran/2018)

1.605.562.184
% 49,84
1.615.955.816
%50,16

Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşme

Kalan Ödenek

Ekonomik sınıflandırmaya göre 2018 yılı bütçe giderlerinin ilk altı aylık
gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
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Tablo
1:
Ekonomik
(Ocak–Haziran/2018)

Sınıflandırmaya

Göre

Başlangıç
Ödeneği
(TL)

Ödenek Türü

Personel Giderleri

Harcama

Gerçekleşmeleri

Ocak-Haziran
Dönemi
Gerçekleşme
(TL)

Gerçekleşme
Oranı
(%)

2.236.394.000

1.199.778.493

53,65

Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi
Giderleri

382.542.000

203.449.016

53,18

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

361.092.000

183.296.100

50,76

15.214.000

7.512.088

49,38

226.276.000

21.920.119

9,69

3.221.518.000

1.615.955.816

50,16

Cari Transferler
Sermaye Giderleri
TOPLAM

Ekonomik sınıflandırmaya göre 2018 yılı bütçe ödeneklerinin ilk altı aylık kullanım
oranları aşağıdaki grafikte gösterilmektedir.
Grafik 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Harcamaların Gerçekleşme Oranları (%)
(Ocak–Haziran/2018)
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Ocak-Haziran 2017-2018 dönemi ekonomik sınıflandırmaya göre harcama tutarları
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Harcama Tutarları (Ocak-Haziran/2017-2018)

Ödenek Türü

2017 Yılı Harcama

2018 Yılı Harcama

Değişim Oranı

Tutarı (TL)

Tutarı (TL)

(%)

Personel Giderleri

1.072.328.998

1.199.778.493

11,89

184.707.755

203.449.016

10,15

208.688.626

183.296.100

-12,17

7.046.000

7.512.088

6,61

45.575.704

21.920.119

-51,90

1.518.347.083

1.615.955.816

6,43

Sosyal Güvenlik Kurumu
Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Toplam

Grafik 3: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Harcama Tutarları (Ocak-Haziran/2017-2018)
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1.1. Personel Giderleri
Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında toplam 40.463 personel istihdam
edilmektedir.
Tablo 3: Personel Bilgileri (Haziran/2017-2018)
Personel Sayısı

Merkez / Taşra
2017

2018

Merkez

Değişim Oranı (%)

512

636

24,22

Taşra

39.151

39.827

1,73

Toplam

39.663

40.463

2,02

Başkanlığımız bütçesine 2018 yılında personel giderleri için 2.236.394.000 TL ödenek
tahsis edilmiştir. Yılın ilk 6 aylık döneminde başlangıç ödeneğinin 1.199.778.493 TL’si
harcanmıştır ve bu harcama toplam personel giderleri ödeneğinin %53,65’lik kısmını
oluşturmaktadır.
Tablo 4: Personel Giderleri (Ocak-Haziran/2017-2018)
PERSONEL GİDERLERİ (TL)

AÇIKLAMA

OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME
TOPLAMI

2018 YILI
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ

2017

2018

OCAKHAZİRAN
(2017-2018)
DEĞİŞİM
ORANI (%)

OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
ORANI (%)
2017

2018

11,21

51,50

53,39

Memurlar

2.228.370.000

1.069.799.907

1.189.731.826

Sözleşmeli
Personel

0

0

1.597.012

0

0

0

İşçiler

0

0

6.836.335

0

0

0

Geçici
personel

7.824.000

2.529.091

1.613.319

-36,21

36,29

20,62

Diğer
personel

200.000

0

0

0

0

0

11,89

53,16

53,65

TOPLAM

2.236.394.000 1.072.328.998 1.199.778.493
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Grafik 4: Personel Giderleri (Ocak-Haziran/2017-2018)
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1.2. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri
Başkanlığımız 2018 yılı bütçesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri
için 382.542.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde başlangıç
ödeneğinin 203.449.016 TL’si harcanmış olup bu harcama toplam Sosyal Güvenlik Kurumu
Devlet Primi Giderleri ödeneğinin %53,18’lik kısmını oluşturmaktadır.
Tablo 5: Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri (Ocak-Haziran/2017-2018)
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ (TL)

AÇIKLAMA

OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME
TOPLAMI

2018 YILI
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ

2017

2018

OCAK-HAZİRAN
(2017-2018)
DEĞİŞİM ORANI
(%)

OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
ORANI (%)
2017

2018

9,29

51,38

52,82

Memurlar

381.326.000

184.308.961

201.424.225

Sözleşmeli
Personel

0

0

275.617

0

0

0

İşçiler

0

0

1.459.602

0

0

0

Geçici
personel

1.216.000

398.794

289.572

-27,39

30,44

23,81

TOPLAM

382.542.000

184.707.755

203.449.016

10,15

53,49

53,18
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Grafik 5: Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri (Ocak-Haziran/2017-2018)
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1.3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2018 yılında mal ve hizmet alımları için tahsis edilen 361.092.000 TL ödeneğin yılın
ilk altı aylık döneminde 183.296.100 TL’si harcanmış olup harcanan bu tutar ödeneğin
%50,76’lık kısmını oluşturmaktadır.
Tablo 6: Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Ocak-Haziran/2017-2018)
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ (TL)
AÇIKLAMA

Tüketime yönelik mal ve
malzeme alımları
Yolluklar

OCAKHAZİRAN
(2017-2018)
DEĞİŞİM
ORANI (%)

OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME
TOPLAMI

2018 YILI
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ

2017

2018

OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME ORANI
(%)
2017

2018

64.296.000

20.736.360

22.608.898

9,03

31,29

35,16

16.441.000

8.976.964

8.258.319

-8,01

56,51

50,23

Görev giderleri

22.956.000

102.927.400

87.072.815

-15,4

369,18

379,3

Hizmet alımları

239.263.000

71.540.946

60.164.783

-15,9

30,82

25,15

Temsil ve tanıtma giderleri

3.026.000

669.603

568.905

-15,04

21,71

18,8

Menkul mal, gayri maddi hak
alım, bakım ve onarım

6.952.000

2.396.278

2.766.051

15,43

33,55

39,79

8.158.000

1.441.075

1.856.329

28,82

20,39

22,75

0

0

0

0

0

0

361.092.000

208.688.626

183.296.100

-12,17

58,05

50,76

Gayrimenkul mal bakım ve
onarım giderleri
Tedavi ve cenaze giderleri
TOPLAM
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Grafik 6: Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Ocak-Haziran/2017-2018)
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Tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarına ilişkin 2018 yılı başlangıç ödeneği
64.296.000 TL olup Ocak-Haziran 2018 döneminde bu miktarın %35,16’sı olan 22.608.898
TL harcanmıştır. 2017 yılı aynı döneminde ise başlangıç ödeneğinin %31,29’u olan
20.736.360 TL harcanmıştır. Bir önceki yıl harcamasına göre %9,03 oranında artış
gerçekleşmiştir.
Yolluklar için 2018 yılı başlangıç ödeneği 16.441.000 TL olup Ocak-Haziran
döneminde başlangıç ödeneğinin %50,23’ü olan 8.258.319 TL harcanmıştır. 2017 yılı aynı
döneminde ise yolluk ödeneğinin %56,51’i olan 8.976.964 TL harcanmıştır. Yolluk
harcamalarında bir önceki yıla göre %8,01 oranında azalış gerçekleşmiştir.
Görev Giderleri 2018 yılı başlangıç ödeneği 22.956.000 TL olup ilk altı aylık
dönemde 51.307.000 TL ödenek, yedek ödenek tertibinden aktarılmıştır. Bu tertipten OcakHaziran 2018 döneminde toplam 87.072.815 TL harcanmıştır. 2017 yılının aynı döneminde
ise başlangıç ödeneğinin 102.927.400 TL’si harcanmıştır. Bir önceki yıl harcamasına göre
%15,40 oranında azalış gerçekleşmiştir.
2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (E) Cetvelinde, görev giderlerinde
yer alan Bey’iye Aidatları ile Mahkeme Harç ve Giderlerinden yapılan harcamaların 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 36.546.719 TL’si Bey’iye Aidatları ile
Mahkeme Harç ve Giderlerinden oluşmaktadır.
Hizmet Alımlarında 2018 yılı başlangıç ödeneği 239.263.000 TL olup Ocak-Haziran
2018 döneminde toplam 60.164.783 TL harcanmıştır. Bu harcama başlangıç ödeneğinin
%25,15’ini oluşturmaktadır. 2017 yılı aynı döneminde ise bu ödeneğin %30,82’si olan
71.540.946 TL harcanmıştır. Bir önceki yıl harcamasına göre %15,90 oranında azalış
gerçekleşmiştir. İlk 6 aylık dönemde 53.286 TL ödenek, ortak kullanılan hizmet binalarının
giderlerinin karşılanması için Maliye Bakanlığı bütçesine aktarılmıştır.
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Temsil ve Tanıtma Giderleri 2018 yılı başlangıç ödeneği 3.026.000 TL’dir. OcakHaziran 2018 döneminde başlangıç ödeneğinin %18,80’i olan 568.905 TL harcanmıştır. 2017
yılı aynı döneminde ise başlangıç ödeneğinin %21,71’i olan 669.603 TL harcanmıştır. Bir
önceki yıl harcamasına göre %15,04 oranında azalış gerçekleşmiştir.
Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 2018 yılı başlangıç
ödeneği 6.952.000 TL olup Ocak-Haziran 2018 döneminde başlangıç ödeneğinin %39,79 olan
2.766.051 TL’si harcanmıştır. 2017 yılı aynı döneminde ise başlangıç ödeneğinin %33,55’i
olan 2.396.278 TL harcanmıştır. Bir önceki yıl harcamasına göre %15,43 oranında artış
gerçekleşmiştir. İlk altı aylık dönemde 14.192 TL ödenek Milli Emlak Genel Müdürlüğüne
menkul mal onarımları için aktarılmıştır.
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 2018 yılı başlangıç ödeneği 8.158.000
TL olup Ocak-Haziran 2018 döneminde başlangıç ödeneğinin %22,75’i olan 1.856.329 TL
harcanmıştır. 2017 yılı aynı döneminde ise başlangıç ödeneğinin %20,39’u olan 1.441.075 TL
harcanmıştır. Bir önceki yıl harcamasına göre %28,82 oranında artış gerçekleşmiştir. İlk altı
aylık dönemde 133.204 TL ödenek Başkanlığımıza tahsisli tüm kamu konutlarının onarımının
Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmesi nedeniyle Maliye Bakanlığı
bütçesine aktarılmıştır.
Tedavi ve cenaze giderleri için 2018 yılı başlangıç ödeneği konulmamıştır.
1.4. Cari Transfer Harcamaları
2018 yılı cari transfer harcamaları başlangıç ödeneği 15.214.000 TL olup OcakHaziran 2018 döneminde başlangıç ödeneğinin %49.38’i olan 7.512.088 TL harcanmıştır.
Tablo 7: Cari Transfer Harcamaları (Ocak-Haziran/2017-2018)
CARİ TRANSFER HARCAMALARI (TL)
AÇIKLAMA

Kar amacı gütmeyen
kuruluşlara yapılan
transferler
Hane halkına yapılan
transferler
Yurtdışına yapılan
transferler
TOPLAM

2018 YILI
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ

OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME TOPLAMI
2017

OCAK-HAZİRAN
(2017-2018)
DEĞİŞİM
ORANI (%)

2018

OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME ORANI
(%)
2017

2018

6,61

49,85

49,95

15.040.000

7.046.000

7.512.088

7.000

0

0

0

0

0

167.000

0

0

0

0

0

15.214.000

7.046.000

7.512.088

6,61

49,32

49,38
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Grafik 7: Cari Transfer Harcamaları (Ocak-Haziran/2017-2018)
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1.5. Sermaye Giderleri
Sermaye Giderleri için 2018 yılında 226.276.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. OcakHaziran 2018 döneminde başlangıç ödeneğinin %9,69’u olan 21.920.119 TL harcanmış olup
2017 yılı aynı döneminde ise başlangıç ödeneğinin %20,14’ü olan 45.575.703 TL’si
harcanmıştır. İlk altı aylık dönemdeki harcama tutarında, bir önceki yılın aynı dönemine göre
%51,90 oranında düşüş gerçekleşmiştir.
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Tablo 8: Sermaye Giderleri (Ocak-Haziran/2017-2018)
SERMAYE GİDERLERİ
AÇIKLAMA

2018 YILI

OCAK-HAZİRAN

BAŞLANGIÇ

GERÇEKLEŞME TOPLAMI (TL)

ÖDENEĞİ

OCAK-

OCAK-HAZİRAN

HAZİRAN

GERÇEKLEŞME ORANI %

(2017-2018)

2017

DEĞİŞİM

2018

2017

2018

-92,54

25,90

2,28

0

0

0

-74,06

7,68

2,81

0

0

0

ORANI (%)

68.511.000

20.979.499

1.564.323

Menkul sermaye
üretim giderleri

1.750.000

0

0

Gayri maddi hak
alımları

29.444.000

3.192.314

828.058

Gayrimenkul
sermaye üretim
giderleri

52.094.000

0

0

Menkul malların
büyük onarım
giderleri

59.131.000

19.356.884

18.370.683

-5,09

39,24

31,07

Gayrimenkul büyük
onarım giderleri

15.346.000

2.047.006

1.157.055

-43,48

11,24

7,54

226.276.000

45.575.703

21.920.119

-51,90

26,08

9,69

Mamul mal alımları

TOPLAM

Mamul Mal Alımları 2018 yılı başlangıç ödeneği 68.511.000 TL’dir. Ocak-Haziran
2018 döneminde başlangıç ödeneğinin %2,28’i olan 1.564.323 TL harcanmıştır. 2017 yılı
aynı döneminde ise başlangıç ödeneğinin %25,9’u olan 20.979.499 TL harcanmıştır. Bir
önceki yıl harcamasına göre %92,54 oranında düşüş gerçekleşmiştir.
Menkul Sermaye Üretim Giderleri 2018 yılı başlangıç ödeneği 1.750.000 TL olup ilk
altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.
Gayri Maddi Hak Alımları 2018 yılı başlangıç ödeneği 29.444.000 TL’dir. OcakHaziran 2018 döneminde başlangıç ödeneğinin %2.81’i olan 828.058 TL harcanmıştır. 2017
yılı aynı döneminde ise başlangıç ödeneğinin %7,68’i olan 3.192.314 TL harcanmıştır. Bir
önceki yıl harcamasına göre % 74,06 oranında düşüş gerçekleşmiştir.
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderlerinden Ocak-Haziran 2018 döneminde
herhangi bir taşınmaz satın alınmamıştır.
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 2018 yılı başlangıç ödeneği 52.094.000
TL’dir. Ocak-Haziran 2018 döneminde harcama yapılmamış ancak hizmet binası inşaatları
için 21.718.558 TL ödenek, hizmeti yürüten Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aktarılmıştır.
Ödeneğin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesine aktarma yapılarak gerçekleştirilen kullanım
oranı 2017 Ocak-Haziran döneminde %21 iken, 2018 yılının aynı döneminde %60 olmuştur.
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 2018 yılı başlangıç ödeneği 59.131.000 TL
olup Ocak-Haziran 2018 döneminde başlangıç ödeneğinin %31,07’si olan 18.370.683 TL
10

harcanmıştır. 2017 yılı aynı döneminde ise başlangıç ödeneğinin %39,24’ü olan 19.356.884
TL harcanmıştır. Bir önceki yıl harcamasına göre %5,09 oranında düşüş gerçekleşmiştir.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 2018 yılı başlangıç ödeneği 15.346.000 TL
olup Ocak-Haziran 2018 döneminde başlangıç ödeneğinin %7,54’ü olan 1.157.055 TL
harcanmıştır. 2017 yılı aynı döneminde ise başlangıç ödeneğinin %11,24’ü olan 2.047.006
TL harcanmıştır. Bir önceki yıl harcamasına göre %43,48 oranında düşüş gerçekleşmiştir.
Muhtelif İşler Projesinde kullanılmak üzere Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne 38.259 TL ve
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ise 19.526 TL olmak üzere toplamda 57.785 TL ödenek
aktarılmak suretiyle kullanılmıştır.
2018 yılı Yatırım Programında; Başkanlığımıza ait biri konut sektöründe, dokuzu
Diğer Kamu Hizmetleri İktisadi Genel İdare Sektöründe olmak üzere 10 adet proje yer
almaktadır.
Sermaye Giderlerine ilişkin yatırım proje tablosu aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 9: Sermaye Giderlerine İlişkin Yatırım Projeleri (Ocak-Haziran/2018)

PROJE ADI

Vergi Daireleri

KARAKTERİSTİK

Kesin Hesap, Vergi Dairesi

İnşaatı

(15 adet), (114.486 m2)

Mükellef Uyum

Bakım Onarım, Donanım,

Yönetim Sistemleri

Uygulama Yazılımı, Özel

Etüt-Proje İşleri
Maliye Bakanlığı ve

Etüt-Proje
Danışmanlık, Etüt-Proje

GİB Veri Merkezi
Muhtelif İşler

Bak. On. Don. Mak. Teç.
Taşıt, Uygulama Yazılımı

Bilgisayar
Sistemlerinin Bakım

Bakım Onarım, Kontrollük

2018 YILI

2018 YILI

OCAK-

OCAK-

BAŞLANGIÇ

REVİZE

HAZİRAN

HAZİRAN

ÖDENEĞİ (TL)

ÖDENEĞİ (TL)

GERÇEKLEŞME

GERÇEKLEŞME

TUTARI* (TL)

ORANI (%)

40,35

50.000.000

53.776.000

21.699.737

12.000.000

12.000.000

0

2.093.000

2.093.000

18.821

1.000

1.000

0

25.000.000

25.000.000

2.807.436

11,23

60.881.000

60.881.000

18.370.683

30,17

12.000.000

12.000.000

0

0

60.000.000

59.200.000

0

0

225.000

1.025.000

799.785

4.076.000

300.000

0

226.276.000

226.276.000

43.696.462

0
0,90
0

Onarımı
Vergisel Yönetim ve

Bakım Onarım, Donanım,

Denetim Sistemleri

Özel Geliştirilmiş Yazılım

VEDOP Yenileme

Donanım, Güvenlik

Çalışmaları

Yazılımı, Sistem Yazılımı

OECD Ortak

Özel Geliştirilmiş Yazılım

Aktarım Sistemi
Lojman Onarımı

GENEL TOPLAM

Büyük Onarım

78,03
0
19,31

*Ocak-Haziran gerçekleşme tutarında harcamalar ve kurumlara yapılan aktarmalar yer almaktadır.
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Tablo 10 : Bütçe Giderlerinin Gelişimi (Ocak-Haziran/2017-2018)
Bütçe Yıl:

2018

Kur um Ko d :

12.76 - GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
2017

2018

G ERÇEKLEŞM E

BA ŞLA NG IÇ

TOPLA M I

ÖDENEĞ İ

OCA K G ERÇEKLEŞM E

2017

ŞUBA T G ERÇEKLEŞM E

2018

2017

M A RT G ERÇEKLEŞM E

2018

2017

NİSA N G ERÇEKLEŞM E

2018

2017

HA ZİRA N G ERÇEKLEŞM E

M A YIS G ERÇEKLEŞM E

2018

2017

2018

2017

2018

OCA K-HA ZİRA N

OCA K-HA ZİRA N

A RTIŞ ORA NI

G ERÇEKLEŞM E TOPLA M I
2017

*

G ERÇEK. ORA NI **
(%)

(%)

2018

2017

2018

2018 YIL SONU
G ERÇEKLEŞM E
TA HM İNİ
3.396.033.935

BÜTÇE G İDERLERİ TOPLA M I

3.065.138.338 3.221.518.000 305.739.477

325.324.292 242.973.599

259.704.186 228.891.299 250.533.751

248.685.174

268.371.990 244.840.948 271.585.504 248.983.350 240.436.092 1.520.113.847 1.615.955.816

6,30

49,59

50,16

01 - PERSONEL G İDERLERİ

2.017.164.786 2.236.394.000 246.777.028

266.254.727 169.223.698

191.846.321 164.751.925 184.478.437

165.174.232

185.924.840 163.344.766 185.733.578 163.229.365 185.540.591 1.072.501.013 1.199.778.493

11,87

53,17

53,65 2.259.039.532,00

MEMURLAR

2.011.707.421

265.958.881 168.778.084

191.344.742 164.267.797 184.005.456

164.734.313

184.407.622

162.885.668

182.548.379

162.806.347

181.466.746

1.069.962.957

1.189.731.826

11,19

53,19

53,39

2.228.370.000 246.490.748

2.228.370.000

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

199.985

0

680.345

0

716.682

0

1.597.012

0,00

0,00

0,00

2.500.000

İŞÇİLER

0

0

0

0

0

0

0

0

0

999.782

0

2.491.824

0

3.344.729

0

6.836.335

0,00

0,00

0,00

22.645.532

GEÇİCİ PERSONEL

5.457.365

7.824.000

286.280

295.845

445.614

501.579

484.128

472.981

439.919

317.451

459.098

13.029

423.017

12.434

2.538.056

1.613.319

-36,43

46,51

20,62

5.324.000

DİĞER PERSONEL

0

200.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

200.000

02 - SOSYA L G ÜVENLİK KURUM LA RINA DEVLET PRİM İ G İDERLERİ

345.319.110

382.542.000

42.268.285

44.955.881

29.401.039

32.651.670

28.607.099

31.337.853

28.403.976

31.323.148

28.139.438

31.505.410

27.888.472

31.675.054

184.708.310

203.449.016

10,15

53,49

53,18

386.847.000,00

MEMURLAR

381.326.000

344.400.359

381.326.000

42.225.117

44.901.942

29.329.712

32.565.275

28.544.458

31.252.983

28.325.518

31.023.352

28.071.215

30.855.079

27.813.496

30.825.594

184.309.516

201.424.225

9,29

53,52

52,82

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36.784

0

113.998

0

124.835

0

275.617

0,00

0,00

0,00

400.000

İŞÇİLER

0

0

0

0

0

0

0

0

0

206.374

0

531.498

0

721.730

0

1.459.602

0,00

0,00

0,00

4.305.000

GEÇİCİ PERSONEL

918.751

1.216.000

43.168

53.939

71.328

86.395

62.642

84.870

78.458

56.638

68.222

4.836

74.976

2.894

398.794

289.572

-27,39

43,41

23,81

816.000

DİĞER PERSONEL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

513.612.341

361.092.000

16.694.164

14.113.685

40.396.651

31.480.195

27.074.854

34.290.543

45.956.201

43.297.591

30.679.248

43.450.768

49.333.022

16.663.319

210.134.141

183.296.100

-12,77

40,91

50,76

521.564.268,00

03 - M A L VE HİZM ET A LIM G İDERLERİ
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

59.215.748

64.296.000

2.135.077

2.056.809

2.776.033

3.247.709

3.054.097

3.742.012

4.171.859

4.916.182

4.486.276

5.289.571

4.311.746

3.356.615

20.935.089

22.608.898

8,00

35,35

35,16

64.461.000

19.545.609

16.441.000

928.354

509.430

1.499.918

1.367.469

1.866.926

1.294.532

1.570.562

1.043.438

1.952.504

2.711.139

1.183.585

1.332.311

9.001.850

8.258.319

-8,26

46,06

50,23

19.441.000

GÖREV GİDERLERİ

199.688.879

22.956.000

10.659.042

9.342.834

30.286.580

15.247.585

8.914.383

15.558.684

21.752.661

18.677.040

9.398.299

22.394.752

22.715.891

5.851.920

103.726.856

87.072.815

-16,06

51,94

379,30

208.347.000

HİZMET ALIMLARI

204.614.664

YOLLUKLAR

215.164.244

239.263.000

2.932.663

2.188.061

5.547.365

11.345.347

12.422.464

12.539.660

17.438.676

17.447.992

13.854.097

11.643.027

19.722.628

5.000.695

71.917.893

60.164.783

-16,34

33,42

25,15

TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ

6.108.281

3.026.000

2.238

0

16.811

7.791

215.850

293.420

97.078

146.111

106.602

85.558

231.973

36.025

670.553

568.905

-15,16

10,98

18,80

6.526.000

MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

8.422.723

6.952.000

19.276

16.550

219.996

214.868

446.262

406.215

524.549

561.365

504.197

788.480

696.973

778.572

2.411.254

2.766.051

14,71

28,63

39,79

10.437.808

GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

7.736.796

5.466.857

8.158.000

17.512

0

49.949

49.427

154.871

456.019

400.815

505.463

377.273

538.241

470.226

307.179

1.470.646

1.856.329

26,23

26,90

22,75

TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

04 - FA İZ G İDERLERİ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

İSKONTO GİDERLERİ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

14.285.390

15.214.000

0

0

3.500.000

3.726.000

0

0

0

88

3.546.000

3.786.000

0

0

7.046.000

7.512.088

6,61

49,32

49,38

15.214.000,00

GÖREV ZARARLARI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

HAZİNE YARDIMLARI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

14.135.000

15.040.000

0

0

3.500.000

3.726.000

0

0

0

88

3.546.000

3.786.000

0

0

7.046.000

7.512.088

6,61

49,85

49,95

15.040.000

252

7.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

7.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

150.138

167.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

167.000

05 - CA Rİ TRA NSFERLER

KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖD
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

06 - SERM A YE G İDERLERİ

174.756.711

226.276.000

0

0

452.210

0

8.457.422

426.918

9.150.764

7.826.323

19.131.497

7.109.749

8.532.491

6.557.129

45.724.384

21.920.119

-52,06

26,16

9,69

213.369.135,00

67.204.577

68.511.000

0

0

0

0

201.918

148.193

5.231.416

372.723

13.838.120

448.548

1.708.045

594.859

20.979.499

1.564.323

-92,54

31,22

2,28

67.708.741

605.340

1.750.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

1.750.000

49.980.316

29.444.000

0

0

0

0

1.343.420

0

0

0

26.857

28.273

1.970.718

799.785

3.340.994

828.058

-75,22

6,68

2,81

29.444.000

MAMUL MAL ALIMLARI
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

1.900.000

325.515

52.094.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

41.870.000

48.792.781

59.131.000

0

0

452.210

0

6.685.393

0

3.652.043

7.401.944

4.955.973

6.299.768

3.611.265

4.668.971

19.356.884

18.370.683

-5,09

39,67

31,07

59.131.000

7.848.182

15.346.000

0

0

0

0

226.691

278.725

267.305

51.656

310.547

333.160

1.242.463

493.514

2.047.006

1.157.055

-43,48

26,08

7,54

11.565.394

STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

DİĞER SERMAYE GİDERLERİ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

07 - SERM A YE TRA NSFERLERİ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

08 - BORÇ VERM E

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

YURTİÇİ BORÇ VERME

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

YURTDIŞI BORÇ VERME

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

09 - YEDEK ÖDENEKLER

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ

*=(2018 Yılı Ocak- Haziran Geçekleşme -2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2017 Yılı Ocak- Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.
** 2017 Yılı için =2017 Yılı Ocak- Haziran Gerçekleşme/ 2017 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100 ; 2018 Yılı için=2018 Yılı Ocak Haziran Gerçekleşme//2018 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.
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2. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Ocak-Haziran 2018 döneminde Başkanlığımız tarafından sunulan hizmetlerin
kalitesinin yükseltilmesi, yürütülen projelerin sonuçlandırılması, bütçe giderlerinde tasarruf
ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla yürütülen faaliyetler
ile gelinen aşamalara ilişkin değerlendirmeler aşağıda yer almaktadır.
2.1. Mükellef Odaklı Hizmet Anlayışı Çerçevesinde Yapılan Çalışmalar
• IPA ve IPA II Çerçeve Anlaşmalarına ilişkin Tebliğ değişiklikleri www.gib.gov.tr
internet sayfası “Uluslararası Mevzuat” bölümü üzerinden erişime açılmış, mükelleflere
ve diğer ilgililere yönelik kullanım kolaylığı sağlaması için tebliğ değişikliklerinin
konsolide halleri, ekleriyle birlikte güncellenerek kullanıma hazır hale getirilmiştir. Diğer
taraftan Çerçeve Anlaşma, IPA Anlaşması ve IPA II Anlaşmasına ilişkin mevzuat ile
mükellefler tarafından kullanılacak dilekçe ve formlar sistematik olarak gruplandırılarak
internet sayfası kullanıcı dostu bir hale dönüştürülmüştür.
• Mükelleflerin/yeminli mali müşavirlerin, İnternet Vergi Dairesi üzerinden hazırladıkları
KDV iadesi eksiklik cevap yazılarını kullanıcı kodu ve şifre bilgileri kullanılmak
suretiyle elektronik olarak onaylanıp gönderebilmelerine olanak sağlayacak düzenlemeler
yapılmıştır.
• İnternet Vergi Dairesi üzerinden mükelleflerin KDV iadelerinin hangi aşamada olduğunu
takip ettikleri “KDV İadem Nerede” ekranlarının içerik ve ara yüzünde değişiklikler
yapılmıştır.
• Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule
tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden
defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda
oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik
ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amacıyla geliştirilen
Defter-Beyan Sistemi 01.01.2018 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanmıştır.
Defter-Beyan Sistemi ile vergisel ve ticari işlemlerin elektronik ortamda kayıt altına
alınması, kayıtlardan hareketle defter ve beyannamelerin elektronik olarak oluşturulması
ve muhafaza edilmesi, bu sayede yükümlülüklere ilişkin bürokratik işlemlerin ve uyum
maliyetlerinin azaltılması, kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi ve
vergiye gönüllü uyum seviyelerinin artırılması amaçlanmaktadır.
• 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. e-Fatura uygulamasını kullanan 77.847 mükellef
bulunmaktadır.
• e-Defter uygulamasını 71.103 mükellef kullanmaktadır.
• e-Arşiv uygulamasını kullanan 15.287 mükellef bulunmaktadır.
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• e-Bilet uygulamasını 23 mükellef kullanmaktadır.
• 01.01.2018 tarihi itibariyle e-irsaliye uygulamasını 71, e-müstahsil makbuzu
uygulamasını 16, e-serbest meslek makbuzu uygulamasını 662 mükellef kullanmaktadır.
• Hazır Beyan Sistemi Mobil Uygulaması 01.03.2018 tarihi itibariyle uygulamaya alınarak,
mükelleflerin mobil cihazlar üzerinden kolayca beyanname vermeleri sağlanmıştır.
• Mükellef memnuniyetini artırmak amacıyla 28.02.2018 tarihi itibariyle İnteraktif Vergi
Dairesi uygulaması kullanıma açılmıştır.
İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması ile vergi dairesine gelen mükellef sayısını azaltmak,
doğru bilgi ve belgenin vergi dairesine en kısa sürede ulaşmasını sağlamak ve böylece
mükelleflerin vergisel işlemlerini hızlandırarak takibini kolaylaştırmak amaçlanmaktadır.
Geliştirilen bu uygulama vergisel işlemlerin hizmet alma süreçlerinde zaman ve yer
koşulu aranmaksızın kolay, hızlı, etkin ve aracısız bir şekilde yapılmasına imkân
sağlamaktadır.
İnteraktif Vergi Dairesinde mükellefe ait; Sicil Bilgileri, Yönetici ve Ortaklık Bilgileri,
Borç ve Detay Ödeme, Beyanname ve Tahakkuklar, Emanet Defteri, e-Yoklamalar, eTebligat İşlemleri, e-Haciz, Vergi Ceza İhbarname Bilgileri, Ödeme Emirleri
görüntülenmektedir.
İnteraktif Vergi Dairesi aracılığı ile Vergi Ceza İhbarnamesi İndirim Talebi, Vergi Ceza
İhbarnamesi Uzlaşma Talebi, Mal Bildirimi, Ek Mal Bildirimi, Taksitlendirme/Tecil
Talep İşlemleri, Emanet Hesabından Mahsup/İade Talep İşlemleri, Özelge Talebi, İzaha
Davet İşlemleri, Mükellefiyet Yazısı Talebi, Borç Durum Yazısı Talebi, İşe Başlama
Bildirimi, İşi Bırakma Bildirimi, İş Yeri Adres Değişikliği Bildirimi, Şube İş Yeri Açılış
Bildirimi verilebilmekte, Yönetici Değişikliği Dilekçesi, Unvan Değişikliği Dilekçesi ve
Genel Amaçlı Dilekçeler iletilebilmektedir.
2.2. Bilgi İşlem Faaliyetleri
• GİBİNTRANET Uygulaması; YBS (Yönetim Bilgi Sistemi), VGS (Veri Giriş Sistemi),
MBS (Mükellef Bilgi Sistemi), TBL (Elektronik Tebligat Sistemi), MHK (Mükellef
Hesap Kartı), TDİ (Toplu Döküm ve İcmaller), EYS (Elektronik Yoklama Sistemi), PBS
(Performans Bilgi Sistemi), GMBS (Gayrimenkul Bilgi Sistemi), UVF (Uluslararası
Vergi Faaliyetleri), ÖTVBİS (ÖTV Bilgi Sistemi) ve KDVİRA (KDV İadesi Risk Analiz
Sistemi), İade Takip Sistemi, ÖZES (Özel Esas Uygulama Sistemi), GEKSİS (Gelir ve
Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemi) bölümlerinden oluşmaktadır. Sistemin etkin
kullanımı amacıyla ihtiyaç olan yazılımlar ve ekran görüntüleri sürekli güncellenmekte
ve kullanıcılara verilen yetkiler dahilinde sunulmaktadır.
• Ticaret Bakanlığından “Dâhilde İşleme İzin Belgeleri” ve “Yatırım Teşvik Belgeleri”
elektronik ortamda alınmış olup taşra ve merkez birimlerinin sorgulama yapabilmeleri için
GİBİNTRANET portalı içerisine sorgulama ekranı açılmıştır.
• Kamu kurumlarında yürütülen e-dönüşüm çalışmaları kapsamında “Elektronik Belge
Yönetim” projelerinin Kurumumuzdaki uygulama biçimi olan Kurumsal Elektronik
14

Belge Yönetim Sistemi (KEYS) ile; 30 Vergi Dairesi Başkanlığı, 52 İl Defterdarlığı ve
442 Vergi Dairesi Müdürlüğünde elektronik imzalı olarak üretilen belgeler sistem
üzerinden teslim edilmektedir. Gelir servisi bulunan 578 malmüdürlüğüne 03.01.2018
tarihi itibariyle KEYS ile ön evrak teslimine başlanmıştır.
KEYS sistemini aktif olarak yaklaşık 40.000 personelimiz kullanmaktadır.
Vergi Denetim Kurulu tarafından resmi yazı ve inceleme raporlarının sistem üzerinden
alınmasına ve KEYS üzerinden resmi yazıların teslimine başlanmıştır.
• Kurumsal Elektronik Belge Yönetim Sistemi (KEYS) ile Hazine ve Maliye Bakanlığı
Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) entegrasyonu 04.05.2018 tarihinde
başlamıştır.
• Elektronik tebligat entegrasyonu ile e-tebligatı aktif olan mükelleflere hitaben hazırlanan
resmi yazıların mükelleflerin elektronik tebligat adreslerine gönderilmek suretiyle
teslimine başlanmıştır.
• Defterdarlık gelir birimlerinde evrak havalesini ve sevkini elektronik ortama taşıyacak
İçişleri Bakanlığı bünyesindeki e-otoban projesi ile entegrasyon çalışmaları
tamamlanmıştır. 15.03.2018 tarihinde Kırıkkale Defterdarlığında pilot olarak
uygulanmaya başlanmıştır.
• Özelgelerin 03.01.2018 tarihi itibariyle e-imzalı olarak gönderilebilmesi sağlanmıştır.
• Müdür Denetim Otomasyon Sistemi projesi (MDOS); 01.02.2018 tarihinde Eskişehir,
15.02.2018 tarihinde de Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlıklarında kullanılmaya
başlanılmış, refakat ve eğitici eğitimleri tamamlanmıştır. Ayrıca, tüm Defterdarlıkların
sistem açılışları 05.02.2018 tarihinde tamamlanmıştır.
• Kurum ve kuruluşlarca düzenlenen idari para cezası tutanaklarından kesinleşme tarihini
takiben ödenmeyenlerin, vergi dairelerince tahsili öngörülen harç ve değerli kağıt
bedelleri ile benzeri ödemelerin; Başkanlığımızca Kamu Alacakları Tahsilat Platformu
Projesi kapsamında elektronik ortamda oluşturulacak platforma alınması sağlanarak
tahakkuk kayıtlarının oluşturulması ve tahsilat kanallarından tahsil edilmesine yönelik
çalışmalara devam edilmiştir.
Söz konusu proje kapsamında, Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile
protokol imzalanmış test çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Adalet Bakanlığı ile test
çalışmaları başlatılmış olup protokol imzalanma aşamasındadır. Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile toplantılar
yapılarak veri paylaşımına ilişkin taslak protokol hazırlanmıştır.
• Vergi idaresi ile vergi mükellefleri arasındaki uyuşmazlıkların azaltılması ve vergiye
gönüllü uyumun artırılması amacıyla ihdas edilen "İzaha Davet Müessesesi"ne yönelik iş
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ve işlemlerin elektronik ortamda sürdürülmesi ve izlenmesi amacıyla izaha davet
otomasyon sistemi oluşturulmuştur. Bu kapsamda toplam 221 kişiye eğitim verilmiştir.
• Yeni DATAP uygulaması, KEYS ve İŞTAKİP programlarıyla entegre edilmiştir. Bugüne
kadar 30 Vergi Dairesi Başkanlığında yeni DATAP uygulaması eğitim ve yaygınlaştırma
faaliyetleri tamamlanmıştır.
İcra ve iflas işlemleri hariç idari ve adli davaların yeni DATAP ekranları aracılığıyla
takibi mümkün hale gelmiştir. Başkanlığımız Hukuk Müşavirliği ve 30 Vergi Dairesi
Başkanlığı ile Defterdarlıklara bağlı vergi dairelerinde sisteme 35.343’ü 2018 yılında
olmak üzere toplam 216.322 adet dava kaydedilmiştir.
• 06.01.2017 tarihli ve 29940 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 680 sayılı
KHK ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa eklenen ek madde ile Araç Tescil
Hizmetlerine yönelik iş ve işlemler Türkiye Noterler Birliği bünyesinde kurulan sistem
üzerinden yapılmaya başlanmıştır. Başkanlığımız ile Noterler Birliği arasında araç tescil
ve terk işlemlerinin elektronik olarak yapılabilmesi için başlatılan çalışmalar
tamamlanmıştır.
Araç tescil hizmetlerine yönelik iş ve işlemlerin Türkiye Noterler Birliği bünyesinde
kurulan sistem üzerinden yapılmaya başlanması nedeniyle, e-haciz uygulamalarının da bu
sistem üzerinden yapılması için gerekli çalışmalar başlatılmıştır.
• Başkanlığımız internet sitesi üzerinden, anlaşmalı bankaların,
Kredi kartlarıyla; gelir vergisi (gayrimenkul/menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç
ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi), motorlu taşıtlar vergisi, trafik idari para cezası,
Karayolları Taşıma Kanunu idari para cezası, geçiş ücreti ve idari para cezası, diğer
idari para cezaları, 6183 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilmiş borçlar, tapu harcı,
yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı, Yüksek Öğrenim Kredi ve
Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne ait öğrenim kredisi ve katkı kredi borçları,
pasaport harcı ve değerli kağıt bedeli, sürücü belgesi harcı ve değerli kağıt bedeli, T.C.
Kimlik Kartı bedeli, 6552, 6736, 7020 ve 7143 sayılı Kanunlar kapsamında
yapılandırılan borçların,
Banka kartları (debit kart) ve hesaptan; vergi dairesi müdürlüklerince takip ve tahsilatı
yapılmakta olan tüm alacakların,
Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar (kredi kartı, banka kartı) ile vergi
dairesi müdürlüklerince takip ve tahsilatı yapılmakta olan tüm alacakların,
ödenmesi sağlanmıştır.
• Vergi daireleri otomasyon uygulamalarının güncellenmesi ve yaygınlaştırılması
çalışmalarına 2018 yılında da devam edilmiş ve ilk 6 ayda 131 vergi dairesi, 578
malmüdürlüğü (gelir servisi) ile daimi ve geçici takdir komisyonlarının tamamının
uygulama yazılımları güncellenmiştir.
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• Diyarbakır ilinde Ergani Malmüdürlüğüne bağlı Gelir Servisi, bağımsız vergi dairesine
dönüştürülerek 12.02.2018 tarihinde Ergani Vergi Dairesi Müdürlüğü olarak faaliyete
başlamıştır.
• İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı Esenyurt Vergi Dairesi Müdürlüğü ile Yenikapı
Vergi Dairesi Müdürlüğü 01.03.2018 tarihinde, İzmir Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı
Çakabey İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü ile Bursa Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı
Bursa Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğü 01.05.2018 tarihinde faaliyete
başlamıştır.
• 2018 yılında e-VDB uygulamasına geçiş işlemleri tamamlanan vergi dairelerinin bağlı
oldukları Daimi Takdir Komisyonu Başkanlıklarına ilişkin güncellenen Takdir
Komisyonu Başkanlığı Otomasyonu (TAKKOM) uygulama yazılımı kullanıma
açılmıştır.
2018 yılı içerisinde yeni açılan vergi dairelerine Geçici Takdir Komisyonu tanımları
yapılmış ve e-VDB sistemine entegre edilmiş olan TAKKOM uygulama yazılımı Geçici
Takdir Komisyonlarında kullanıma açılmıştır.
• Mevzuata yönelik değişiklikler doğrultusunda Başkanlığımız çeşitli birimleri ile vergi
daireleri / malmüdürlükleri tarafından yeni program yazılımı ya da değişikliklerini içeren
572 program yazılım talebinde bulunulmuş, bunların 502 adedi (%88) yerine getirilmiştir.
• 02.04.2018 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurularına ilişkin
değerli kâğıt bedellerinin, vergi dairesi müdürlükleri ile anlaşmalı bankalar vasıtasıyla
tahsilatına başlanılmıştır.
• 2018 yılı ilk altı ayında mükelleflerin işlemlerini kolaylaştırmak ve tek bir yerden erişim
sağlamaya yönelik olarak hayata geçirilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Gelir
İdaresi Başkanlığı arasında yapılan protokol sonucunda e-Devlet (www.turkiye.gov.tr)
portalı üzerinden sunulan hizmet sayıları artırılmış ve bazı hizmetlerde güncelleme
yapılmıştır. Böylece Gelir İdaresi Başkanlığı altında sunulan hizmetlerin sayısı 40 adet
Kimlik Doğrulama, 2 adet Entegre ve 8 adet Kuruma Ait İnternet Sitesi Üzerinden
Sunulan Hizmetler olmak üzere toplamda 50 adet hizmete ulaşmış olup yeni eklenen
hizmetlere ve açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.
 Vergi Kimlik Numarası Doğrulama (Bu hizmet ile kişiler, kendilerine ibraz edilen
belgelerde yer alan vergi kimlik numarasının doğruluğunu ilgili bilgilerin girişini
yaparak teyit edebilecektir.)
 Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorgulama ve Kredi Kartı İle Ödeme (Mükellefler bu
hizmet ile motorlu taşıtlarına ait olan vergiyi sorgulayıp ödeyebilecektir.)
 e-Vergi Levhası Doğrulama (Bu hizmet ile kişiler, kendilerine ibraz edilen vergi
levhasının doğruluğunu, ilgili bilgilerin girişini yaparak teyit edebilecektir.)
 Dilekçe Sorgulama (Bu hizmet ile kişiler, kendilerine ibraz edilen “Borcu Yoktur
Belgesi” vb. belgelerin doğruluğunu, ilgili bilgilerin girişini yaparak teyit
edebilecektir.)
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 Hazır Beyan Sisteminden Beyanname Düzenleme (Gelirleri sadece GMSİ, MSİ,
Ücret ve Diğer Kazanç ve İratlar (DKİ)’dan ibaret olan mükellefler bu hizmet ile
beyanname verebileceklerdir.)
 Hazır Beyan Sisteminde Önceki Yıllardaki Düzenlenen Beyannamelerim (Gelirleri
sadece GMSİ, MSİ, Ücret ve DKİ’dan ibaret olan mükellefler, önceki yıllarda
düzenledikleri beyannameleri sorgulayabilecektir.)
 Hazır Beyan Sisteminden Beyan Edilen Vergiyi Kredi Kartı ile Ödeme (Gelirleri
sadece GMSİ, MSİ, Ücret ve DKİ’dan ibaret olan mükellefler, beyan ettikleri
vergileri kredi kartı ile ödeyebilecektir.)
 Hazır Beyan Sisteminde Adıma Yapılan Kira Ödemeleri (Mükellefler, bankalardan
kendileri adına gelen kira ödemesi bilgilerini görüntüleyebilmektedir.)
 Hazır Beyan Sistemine İlişkin İstisna Dilekçesi Verme (Kira geliri istisna sınırının
altında olan mükellefler, bu sistemden istisna dilekçesi verebilecektir.)
 Hazır Beyan Sisteminde Adıma Yapılan Kesintiler (Stopaj) (Mükellefler, muhtasar
beyannamelerde
kendileri
adına
beyan
edilen
kira
kesintilerini
görüntüleyebilmektedir.)
 Hazır Beyan Sisteminde Sigorta Bilgilerim (Mükellefler, kendine ait gayrimenkule
ilişkin sigorta bilgilerini görüntüleyebilmektedir.)
 Hazır Beyan Sisteminde Ücret Bilgilerim (Mükellefler, adına ödenen ücret bilgilerini
görüntüleyebilmektedir.)
 Hazır Beyan Sisteminde Gayrimenkul Satışlarım (Mükellefler, son 5 yıl içinde
yaptığı gayrimenkul satışlarına ilişkin bilgileri görüntüleyebilmektedir.)
 6552 sayılı Kanuna İstinaden Borç Sorgulama ve Ödeme (Mükellefler, 6552 sayılı
Kanuna istinaden yapılandırmış olduğu borçlarını sorgulayıp ödeyebilecektir.)
 6111 sayılı Kanuna İstinaden Borç Sorgulama ve Ödeme (Mükellefler, 6111 sayılı
Kanuna istinaden yapılandırmış olduğu borçlarını sorgulayıp ödeyebilecektir.)
 e-Yoklama Fişi Görüntüleme (Mükelleflerin elektronik ortamda tanzim edilen
yoklama ve denetim tutanakları görüntülenebilecektir.)
 e-Tebligat Başvuru İşlemleri (Mükellefler e-tebligat başvurusu yapabilecektir.)
 e-Tebligat Görüntüleme
görüntüleyebilecektir.)

(Mükellefler,

kendilerine

yapılan

e-tebligatları

 Mükellefiyet Gerektiren Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme (Mükellefiyet gerektiren
vergi borçlarını sorgulayıp ödeyebilecektir.)
 Tapu Harcı Sorgulama ve Ödeme (Kişiler, gayrimenkul alım ve satım işleri
sonucunda ortaya çıkan tapu harcını buradan sorgulayıp ödeyebilecektir.)
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 Cep Telefonu Harcı Ödeme (Kişiler, yurt dışından almış oldukları cep telefonlarına
ait telefon harçlarını ödeyebilecektir.)
 Öğrenim ve Katkı Kredisi Sorgulama ve Ödeme (Kişilerin eğitimleri sürecinde almış
oldukları öğrenim ve katkı kredileri sorgulanıp ödenebilecektir.)
 Trafik Para Cezası Borcu Sorgulama ve Ödeme (Tahsil edilemediği için vergi dairesi
müdürlüklerine aktarılan ve takibine başlanılan ceza miktarı sorgulanıp
ödeyebilecektir.)
 Beyanen Trafik Para Cezası Ödeme (Kişiler, trafik kurallarını ihlal etmesi nedeniyle,
kendilerine tebliğ edilen ancak vergi dairesine henüz ulaşmamış cezalarını, ceza
ihbarnamesi üzerindeki bilgileri girerek beyanen ödeyebilecektir.)
 Gelir/Kurumlar Vergisi İade Kontrol Raporu Görüntüleme (GEKSİS) (Mükelleflerin
elektronik ortamda gönderdikleri bilgi ve belgeler esas alınarak 2015 ve izleyen
vergilendirme dönemleri için gelir/kurumlar vergisi iadelerine yönelik kontrol ve
analizler elektronik ortamda yapılarak özet bir rapor halinde iadeyi yapan birime ve
mükellefe sunulmaktadır.)
 Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talebi Giriş (GEKSİS) (Gelir ve kurumlar vergisi
mükellefleri; (0001/0010 vergi kodundan beyanname verenler) GEKSİS Kontrol
Raporlarının oluşabilmesi için iadeye esas olacak dönem tipi, dönemi, iade türü,
teminat bilgisi ve YMM bilgilerini girerek işlem yapabilir.)
 Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talep Dilekçesi Girişi (Mükellefler, standart iade talep
dilekçelerinde (1A, 1B) belli bilgileri girerek iade talebinde bulunacakları tutarları
gösterebilir.)
 KDV İadesi Eksiklik Cevap Yazıları (KDV iade taleplerine yönelik olarak vergi
dairelerince tespit edilen eksikliklerin mükellefler ve/veya YMM’ler tarafından
görülebilmesi sağlanmaktadır.)
 Vergisel Konularda Özelge Talebi (Mükelleflerin vergi durumları ve vergi
uygulamaları bakımından müphem ve tereddüt duydukları hususlar hakkında
taleplerinin alınması)
 İnteraktif Vergi Dairesi (Mükelleflerin ödevlerini yerine getirirken daha kolay ve
çabuk hizmet almasının sağlanması)
 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Borçların Yapılandırılması için Başvuru (31.03.2018
tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe
kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları,
gecikme faizleri, gecikme zamları (31.03.2018 tarihinden sonra ödenmesi gereken
gelir vergisi taksitleri ile gelir veya kurumlar vergisine mahsuben 2018 yılında
ödenmesi gereken geçici vergi hariç), başvurusu)
 E-Vergi Levhası Sorgulama (Bir kişi ya da kuruma ait vergi levhasındaki bilgiler ile
son üç yıla ait tahakkuk eden vergi miktarı ve vergi matrah bilgilerinin
görüntülenmesi)
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 İnternet Vergi Dairesi Genel Girişi (Mükelleflerin ödevlerini yerine getirirken daha
kolay ve çabuk hizmet almasının sağlanması)
 E- Belge Doğrulama (Kurumsal elektronik belge yönetim sistemi ile oluşturulan
elektronik imzalı yazılarda ıslak imza bulunmaması nedeniyle, muhataplarının resmi
yazıları internet üzerinden görüntülemek sureti ile resmiyeti ve doğruluğunu teyit
edebilmesi)
 Banka Hesaplarına Uygulanan Elektronik Haciz Sorgulama (Mükellefin bankada
bulunan kıymetlerine elektronik ortamda konulan ve kaldırılan haciz bilgilerinin
gösterilmesi)
 Araçlara Uygulanan Elektronik Haciz Sorgulanma (Mükellefin Emniyet Genel
Müdürlüğü tescil kayıtlarında bulunan aracına elektronik ortamda konulan ve
kaldırılan takyidat şerhlerinin (haciz, ihtiyati haciz, yakalama, satışa arz ve kesin
satış) gösterilmesinin sağlanması
 Gerçek Kişi İçin Vergi Dairelerince "Mükellefiyet Tesis" Edilmesi (Gerçek kişilerin
vergi dairelerinde mükellefiyet tesis edilmesine imkan veren işe başlama
bildirmelerinin alınması)
 Uzlaşma Talep Dilekçesinin Alınması (Vergi daireleri tarafından mükellef adına
ikmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergi, resim ve harçlar ile bunlara ilişkin
olarak kesilen vergi ziyaı cezalarıyla ilgili olarak uzlaşma talebinin alınması)
 Tüm Yapılandırılan Vergi Borçlarının Sorgulaması ve Ödenmesi (Mükelleflerin
vergi dairesi müdürlüklerine veya anlaşmalı bankalara gitmeden bulundukları
yerden, yapılandırdıkları borçları sorgulaması ve ödemesi)
 Ceza İndirim Talebi / VUK 376 Talep Dilekçesi Girişi (Mükellef adına kesilen
cezalar için cezalarda indirim talebinin alınması)
 Adres Değişikliği Bildirimi (Mükellefin adres değişikliği talebine ilişkin olarak, aynı
vergi dairesi sınırları içinde ise adres değişikliğinin, başka bir vergi dairesinde ise
naklinin gerçekleştirilmesi işlemi için talebinin alınması)
 Vergi Dairesince Borca Karşılık Ödeme Emri Tebliğ Edilmesi Üzerine Mal
Bildiriminde Bulunulması (Ödeme emrinin mükellefe tebliğ tarihinden itibaren 15
gün içinde mal bildiriminde bulunulma talebinin alınması)
 Borcu Yoktur Yazısı Talep Girişi (Gerek mükellefin talebi gerekse hakedişlerin
ödenmesi amacıyla kamu kurumlarının talebi halinde mükellefe ait vadesi geçmiş
borç bulunup bulunmadığını gösteren yazının verilmesi talebinin alınması)
 Mükellefiyet Yazısı Talep Girişi (Mükellefiyet durumunu gösterir yazının verilme
talebinin alınması)
 KDV İstisna Belgesi Talep Girişi (KDV Kanununda belirtilen istisna kapsamındaki
faaliyetlere ilişkin KDV istisna belgesinin verilme talebinin alınması)
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 Vergi Kayıp ve Kaçağına İlişkin İhbar Bildirimi (Vergi kayıp kaçağına yönelik olan
ihbar bildirimlerinin alınması ve sonuçları hakkında bilgi verilmesi)
 Emanet Olarak Tahsil Edilen Paranın İade Edilmesi / İade Talep Dilekçesinin
Alınması (Herhangi bir nedenle emanet olarak tahsil edilen paraların iadesine
yönelik talep dilekçelerinin alınması)
 Yukarıdaki hizmetlere ek olarak aşağıda güncelleme yapılan ve tek başlık altında edevlet üzerinden sunulmaya devam edilen hizmetlere yer verilmiştir.
- Hazır Beyan Sistemine İlişkin İstisna Dilekçesi Verme,
- Hazır Beyan Sisteminde Ücret Bilgilerim,
- Hazır Beyan Sisteminde Gayrimenkul Satışlarım
hizmetleri, Kuruma Ait İnternet Sitesi Üzerinden Sunulan Hizmetler içerisinde yer
alan Hazır Beyan Sistemi altında,
- 6552 sayılı Kanuna İstinaden Borç Sorgulama ve Ödeme,
- 6111 sayılı Kanuna İstinaden Borç Sorgulama ve Ödeme
hizmetleri, Kimlik Doğrulama Hizmetleri içerisinde yer alan Tüm Yapılandırılan
Vergi Borçlarının Sorgulaması ve Ödenmesi başlığı altında,
- Tapu Harcı Sorgulama ve Ödeme
hizmeti, Kimlik Doğrulama Hizmetleri içerisinde yer alan Mükellefiyet Gerektiren
Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme başlığı altında,
sunulmaktadır.
• 01.04.2018 tarihi itibarıyla, Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi
bulunmayanlar tarafından Türkiye’de KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere bir bedel
karşılığında elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin KDV beyannamelerinin
alınması ve ödemelerin elektronik ortamda yapılması hizmetlerine başlanmıştır.
2.3. İnteraktif Hizmetler
• Tüketicilerin tütün mamulleri ve alkollü içki bandrollerinin denetim süreçlerine daha
aktif katılımını sağlamak amacıyla aldıkları ürünün üzerinde yer alan bandrolü kontrol
edebilmeleri amacıyla akıllı cep telefonu uygulaması, SMS ve internet sitesi
(www.buis.com.tr) aracılığıyla sorgulama imkânı bulunmaktadır. Söz konusu akıllı
telefon uygulamasının (GIB BUIS) “Apple Store” ve “Google Play” üzerinden
indirilmesi mümkün olup söz konusu uygulama güncellenmiştir.
• Başkanlığımız Merkezi Vergi Kimlik Numarası Veri Tabanında mevcut bulunan vergi
kimlik numarası, mükellef detay bilgileri, faaliyet bilgileri, işyeri adresi, unvanı, iletişim
bilgileri, muhtasar bildirimleri, gümrük beyanname bilgileri, kayıtlı olunan vergi dairesi,
borç bilgileri, mükellefiyet durumu, işe başlama ve işi terk tarihleri, merkez/şube
bilgileri, vergi levhası bilgileri talep edilmesi halinde Vergi Usul Kanununun 5 inci
maddesinde tanımlanmış olan vergi mahremiyeti çerçevesinde değerlendirilmek suretiyle
kurumlarla imzalanmış bulunan protokollerle belirlenen esaslar dahilinde hazırlanan web
servisler aracılığıyla kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır.
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Bu kapsamda 100’den fazla kamu kurum/kuruluşlarıyla web servisler aracılığıyla veri
paylaşımı yapılmaktadır. 2018 yılı ilk altı aylık dönemde 8 (sekiz) kurum ile protokol
imzalanmak suretiyle web servis hazırlanmış bulunmaktadır.
• SMS (1189) aracılığıyla mevzuata ilişkin haberler sistem abonelerine otomatik olarak
iletilmekte ve kullanıcılara vergi borcu sorgulama, motorlu taşıtlar vergisi tutarını
hesaplama, motorlu taşıtlar vergisi borç sorgulama, trafik para cezası sorgulaması yapma
imkanı sağlanmaktadır. 30.06.2018 tarihi itibariyle abone sayısı 1.388 olarak
gerçekleşmiş olup haber aboneliği kapsamında gönderilen SMS sayısı 20.776, sorgulama
hizmeti kapsamında gönderilen SMS sayısı ise 27.419 olarak gerçekleşmiştir.
• 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun
kapsamında; toplam 4.554.768 SMS gönderilmiştir.
• Ocak-Haziran 2018 dönemi sanal pos, e-tebligat ve aktivasyon kapsamında 9.316.920
SMS gönderilmiştir. İş Takip ve e-sınav için 770.607 adet SMS gönderilmiştir.
• Gelir İdaresi Başkanlığı internet sayfasından sunulan hizmetlerden bazılarının mobil
cihazlardan erişilebilirliğini sağlamak üzere GİB Mobil uygulaması Apple Store ve
Android App Store platformlarında kullanımdadır. Bu kapsamda;
 GİB Mobil kullanıcıları vergi haberleri, vergi takvimi, vergi mevzuatı, vergi
istatistikleri, rehberler ve broşürler, yararlı bilgiler, sıkça sorulan soru ve cevaplara
ilişkin hizmetlere ulaşabilir, en yakın vergi dairelerini harita üzerinde görüntüleyip,
istenilen vergi dairesi için yol tarifi alabilir ve tüm vergi dairelerinin listesine
ulaşabilirler.
 Söz konusu uygulama ile gerçek kişi mükellefler, vadesi geçmiş veya henüz vadesi
gelmemiş vergi borçlarını sorgulayabilme, motorlu taşıtlar vergisi ve trafik para
cezası, gelir vergisi, 6736 sayılı Kanun borcu, 7020 sayılı Kanun borcu, cep telefonu
harcı ve tapu harcı ödeme imkanı bulabilmektedir.
• Gelir İdaresi Başkanlığı internet sayfasından sunulan Hazır Beyan Sistemine mobil
cihazlardan erişilebilirliği sağlamak üzere Hazır Beyan Mobil Uygulaması, Apple Store
ve Android App Store platformlarında 01.03.2018 tarihi itibariyle kullanıma açılmıştır.
Bu kapsamda, Hazır Beyan Mobil Uygulaması üzerinden mükellefler (gelirleri sadece
GMSİ, MSİ, Ücret ve Diğer Kazanç ve İratlar (DKİ)’dan ibaret olanlar) beyanname
verebileceklerdir.
• İşe yeni başlayan mükellefler ile mevcut mükelleflerin vergi ile ilgili yükümlülükleri
konusunda Başkanlığımız internet sayfası üzerinden bilgilendirilmelerine yönelik
interaktif program hazırlanmasına ilişkin çalışmalar kapsamında; bilanço ve işletme
esasına göre mükellefiyet başlatacak girişimcilere yönelik yükümlülüklerini bildiren ve
kişisel vergi takvimi oluşturulması ile serbest meslek faaliyeti sonucu elde edilen kazanca
ilişkin yükümlülükler ile ilgili çalışmalar tamamlanmıştır.
• e-Tebligat sistemi 01.04.2016 tarihinden beri uygulanmakta olup, sistem üzerinden
ödeme emri, ihbarname, KDV eksiklik yazıları, YMM bilgi isteme yazıları, KDV 2 no.lu
ihbarnamelerin elektronik olarak gönderimi yapılmaktadır. Ayrıca, e-imzalı olarak
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üretilen ve mükelleflere hitaben yazılan yazıların da e-tebligat uygulaması ile
gönderilmektedir.
e-Tebligat sisteminin açılışından, 30.06.2018 tarihine kadar sisteme dahil olan 3.340.132
mükellefe, 25.793.209 adet belge gönderilmiştir. Ocak-Haziran/2018 döneminde ise
sisteme 323.830 mükellef dahil olmuş ve aynı dönemde 6.169.187 adet belge
gönderilmiştir.
Bu uygulama ile posta yoluyla yapılan resmi tebligat işlemleri ve diğer bildirimler
elektronik ortama taşınarak evrak basım ve posta masraflarından tasarruf sağlanmaktadır.
Başkanlığımız bünyesinde yürütülmekte olan “e-tebligat” sisteminin, diğer kamu
kuruluşlarına da yarar sağlaması için; 7020 sayılı Kanun kapsamında 5326 sayılı
Kabahatler Kanununun 26 ncı maddesi değiştirilerek, kurumlarla yapılacak olan
protokoller çerçevesinde, gerekli altyapı düzenlemelerinin yapılarak, kurumların
mükelleflerine gönderecekleri belgelerin elektronik olarak tebliğ edilmesi için Kamu
Elektronik Tebligat Sistemi (KETSİS) projesi geliştirilmiştir.
Başkanlığımızca geliştirilen KETSİS projesini kullanmak üzere Ticaret Bakanlığı ile
protokol imzalanmıştır. Ayrıca, Maden İşyeri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel
Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma
ve Altyapı Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile görüşmeler devam
etmektedir.
• İnsan Kaynakları Programında (İNKA), becayiş (karşılıklı yer değiştirme) işlemlerinin
yapılıp takip edilebileceği modüller tamamlanmıştır. 2018 yılı becayiş başvuruları
elektronik olarak alınmıştır. Değerlendirmeler yapıldıktan sonra atama işlemleri İNKA
sistemi üzerinden yapılmaktadır. Vergi Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları Müdürlüğü
ile Defterdarlıklar bünyesindeki Personel Müdürlüğünde çalışan personele 24-27.04.2018
tarihleri arasında becayiş ile ilgili eğitim verilmiştir.
İNKA programından, tüm personel bilgilerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılmasını
sağlayan SGK- HİTAP uygulamasına veri aktarımı tamamlanmıştır.
• Vekalet, atama ve tahsis-tenkis dökümlerinin KEYS ile entegresi sağlanmıştır.
• e-Sınav uygulaması ile Gelir İdaresi Başkanlığı personel alınımında düzenlenen
sınavların organizasyon ve takibi yapılmaktadır.
• Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi ile tüm kullanıcıların sisteme tanımlamaları yapılarak
ambar yetkileri verilmiştir. Eski sistemdeki veriler yeni sisteme aktarıldığından,
kullanıcıların yeni sistem içerisindeki tüm hesaplarının kontrollerinin yapılması
sağlanarak onay vermeleri işlemi tamamlanmıştır. Eski sistemdeki hesap hataları
düzeltilerek yeni sisteme aktarılmıştır. Taşınır İstek Fişi, barkod yazıcıdan barkod
yazdırma, zimmet ekranları vb. gibi işlemler tamamlanmıştır.
• Çağrı Destek Sistemi (ÇAĞDES) uygulaması; kullanıcıların kullanmış oldukları
uygulamalar (KEYS, MDOS, İŞ TAKİP, DATAP, İNKA, TAŞINIR) ile ilgili yaşanan
aksaklıkları, sorulmak istenen soruları ve alınan hataları ilgili birimlere iletmek, bu gibi
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durumlarda işlerin yavaşlamasını minimum düzeye indirmek ve sorulara en kısa sürede
cevap bulabilmek için tasarlanmıştır.
2018 Haziran ayı itibariyle KEYS modülünün kullanıldığı tüm vergi dairesi başkanlıkları
ve bağlı vergi dairelerinde açılan ÇAĞDES modülü, 30 Vergi Dairesi Başkanlığı ve 52
Defterdarlıkta uygulamaya konulmuştur.
• İş Takip Modülü; mükellefin (kamu ve tüzel kişiler dâhil) vergi dairesine yaptığı
herhangi bir başvuru için “iş takip numarası” oluşturularak tüm ara adımların takip
edilebilmesini sağlayan bir uygulamadır. Şube ve/veya merkezde açılan işlerdeki tüm ara
adımlar bu “iş takip numarası” ile ilişkilendirilmektedir.
2018/Ocak ayı itibarıyla Ankara, İstanbul, Konya ve Gaziantep’te uygulanmaya
başlanmış olup Defterdarlıklara bağlı vergi dairelerinde de yeni iş takip modülü açılmaya
başlanmıştır.
2018/Ocak-Haziran tarih aralığında 49 malmüdürlüğü ve 67 vergi dairesinde iş takip
modülü uygulamaya konulmuştur.
2.4. Mükellef Hizmetleri
• Vergi İletişim Merkezi (189) tarafından; 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 borç sorgulama
işlemleri yapılmakta, internet vergi dairesi kullanımı ve e-beyanname doldurma ile ehizmetler konusunda danışmanlık hizmeti verilmekte, borçlu mükelleflere borç durumları
ile ilgili telefon aracılığıyla bilgilendirme yapılmakta, mükelleflerin vergi dairesine
gitmeden ilettikleri bazı talepler ile Gelir İdaresi Başkanlığı ve vergi daireleri tarafından
sunulan hizmetler hakkında yaptıkları öneriler ilgili birimlere iletilmekte ve yabancı
uyruklu kişilere ve kurumlara vergi ile ilgili konularda e-posta aracılığıyla İngilizce
olarak danışmanlık hizmeti verilmektedir.
2018 yılının ilk altı aylık döneminde çağrı merkezince 431.707 adet çağrı, 18.825 adet
ihbar bildirimi ve 74 adet İngilizce e-posta başvurusu cevaplanmıştır. Ayrıca bu süre
içerisinde Mükellef Geri Bildirim Sistemi (MGBS) kapsamında 3.474 adet bildirim
alınmış olup bunun 1.773 adedi öneri olarak ilgili birimlere aktarılmış ve 6.659 adet
işlem talebi alınmıştır.
• www.gib.gov.tr internet adresinde; periyodik olarak güncellenen tüm vergi mevzuatı ve
vergi konusundaki gelişmeler, güncel değişiklikler ve yenilikler, vergi mevzuatına ilişkin
olarak mükelleflere verilen özelgeler, haberler, duyurular, vergi takvimi, yayınlar
(bilgilendirme rehberleri ve broşürler), mükelleflerce sıkça sorulan sorular ve cevapları,
beyanname formları ve bildirimler, dilekçematik gibi konuları içeren yardım ve kaynaklar
ve daha pek çok bilgi ana kaynağından anında ve doğru bir şekilde sunulmaktadır.
Ocak-Haziran 2018 döneminde toplam 9.356.504 kişi internet hizmetlerinden
yararlanmıştır.
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• e-Posta bilgilendirme hizmeti ile sistem abonelerine her türlü güncel bilgi ve internet
sitesindeki yenilikler ve mevzuat hakkında bilgilendirmeler ile Gelir İdaresi
Başkanlığından haberler ücretsiz olarak gönderilmektedir.
Haziran 2018 itibariyle toplam abone sayısı 802.116 olarak gerçekleşmiştir.
• Motorlu taşıtlar vergisi 1. taksit ödeme süresinin ve gelir ile kurumlar vergisi beyan
döneminin başladığına ve 6736 ile 7020 sayılı Kanunlar çerçevesinde taksit ödeme
sürelerine ilişkin mükellefleri bilgilendirme faaliyetleri kapsamında internet haber
metinleri, görseller ve basın duyurusu hazırlanarak internet sayfasında yayınlanmıştır.
Sosyal medyada konu ile ilgili haberler, görseller ve tanıtımlar kamuoyu ile paylaşılmış;
e-posta abonelerine e-posta, SMS ve GİB Mobil’de konuya ilişkin anlık bildirim
gönderimleri yapılmıştır.
• 2018 yılının ilk altı aylık döneminde hizmete açılan İnteraktif Vergi Dairesi web ve
mobil uygulamasına yönelik tanıtım faaliyetlerine ilişkin haber metinleri, görseller
hazırlanarak internet sayfasında yayınlanmıştır. Ayrıca sosyal medyada da konu ile ilgili
haberler, görseller ve tanıtımlar kamuoyu ile paylaşılmıştır. e-Posta abonelerine e-posta,
SMS ve GİB Mobil’de konuya ilişkin anlık bildirim gönderimleri yapılmıştır.
• Vergi bilincinin ve gönüllü uyumun artırılması, paydaşların görüş ve önerilerinin
alınması ile strateji ve faaliyetlerin belirlenmesi amacıyla 2015 yılında yapılan Çalıştay
sonrasında hazırlanan “Vergi Bilincinin ve Gönüllü Uyumun Artırılması Eylem Planı”
kapsamında; 30.06.2018 tarihi itibarıyla, 49 eylem %100 olarak tamamlanmış olup diğer
eylemler amaca ve takvimlerine uygun olarak yürütülmektedir.
• 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında, borçlu mükelleflere hatırlatma yapılması
amacıyla 3.900 adet bilgilendirme mektubu gönderilmiştir.
• 29. Vergi Haftası (26 Şubat - 4 Mart 2018) kapsamında, mükelleflerin vergiye gönüllü
uyumunu artırmak ve öğrencilerde vergi bilincini geliştirmek amacıyla merkez ve taşra
teşkilatında kamuoyuna, öğrencilere ve çalışanlara yönelik çeşitli etkinlikler
düzenlenmiştir. Bu kapsamda;
 Her ilde ilgili yıl beyanlarına göre ilk 5’e giren Gelir ve Kurumlar Vergisi
Rekortmenleri işyerlerinde ziyaret edilerek, kendilerine Teşekkür Belgeleri takdim
edilmiştir.
 Beyan, ödeme ve diğer yükümlülüklerini zamanında yerine getiren gönüllü uyum
seviyesi yüksek 8.623 mükellef işyerlerinde ziyaret edilerek sunulan hizmetlere
ilişkin görüş ve önerileri alınmıştır.
 29.771 öğrenci, okullarında ziyaret edilerek veya vergi dairelerine davet edilerek
kurum tanıtımı ve vergi konusunda bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca, ilk ve
ortaöğretim öğrencilerine toplam 14.292 adet kırtasiye seti, not defteri vb.
dağıtılmıştır.
 “Vergi Geleceğimizdir” sloganı ile öğrencilere yönelik afiş hazırlanarak 130.000
adet basılmış ve ülke genelinde okullarda asılmaları sağlanmıştır.
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 “Vergilerimizle Büyüyen Türkiye” sloganı ile kamuoyuna yönelik afiş hazırlanarak
50.000 adet basılmış; kamu kurum/kuruluşlarında ve meslek odalarında asılmaları
sağlanmıştır.
 Vergi dairesi çalışanlarına yönelik olarak 74 kişisel gelişim semineri ile 65 etkin
iletişim, takım çalışması ve motivasyonu artırıcı etkinlik düzenlenmiştir.
 564 resmi kurum ve kuruluş ile 256 meslek odası ziyaret edilmiştir.
 28 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişine ait biletler üzerinde
" Vergilerimizle Büyüyen Türkiye " sloganının yer alması sağlanmıştır.
• 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna
yönelik olarak;
 Genel Rehber (100.000 adet)
 Kesinleşmiş ve Dava Aşamasındaki Borçlar Broşürü (350.000 adet)
 Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik Para Cezası Borçlarının Yapılandırılması Broşürü
(785.000 adet)
 Öğrenim ve Katkı Kredisi Borçlarının Yapılandırması Broşürü (250.000 adet)
 Beyan Edilmemiş Gelir ve Kazançların Pişmanlıkla Beyanı Broşürü (150.000 adet)
 İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Broşürü (150.000 adet)
 Eczanelerde Kayıt Düzeltme Broşürü (40.000 adet)
 Matrah ve Vergi Artırımı Broşürü (150.000 adet)
 Yurt içi ve Yurt Dışı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Broşürü (350.000
adet)
basılmış ve internet sitesinde yayınlanmıştır. Ayrıca, anılan Kanun kapsamında;
 Afiş basımı ve dağıtımı (60.000 adet kâğıt afiş - 267 adet bez afiş),
 TV spotu, TV zorunlu kamu spotu, TV alt bant ve radyo spotu,
 Mükelleflere 2.821.619 adet bilgilendirme mektubu gönderilmesi,
 Basın duyurusu, GİB Mobil ve sosyal medya mecralarında haber yapılması ve
tanıtım görsellerinin yayınlanması,
 www.gib.gov.tr internet sayfası bünyesinde mikro site hizmete açılması, tanıtım
görselleri, pop-up ve slider görselleri yayınlanması,
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 Tanıtım görselleri, pop-up ve slider görsellerinin Vergi Dairesi Başkanlığı ve
Defterdarlık internet sayfalarında yayınlanmasının sağlanması,
 SMS gönderimi,
 E-posta bilgilendirme,
 Banner ve afiş görsellerinin Billboard, AVM ve Outdoortv'lerde yayınlanması,
 Kanunun tanıtımına yönelik olarak 81 ilde bilgilendirme stantları açılması,
faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
Türkiye genelinde 7143 sayılı Kanunun tanıtımının standart yapılması ve gerekli
koordinasyonun sağlanabilmesi için Vergi Dairesi Başkanlıkları/Defterdarlıklar
tarafından yapılması gereken faaliyetler belirlenmiş ve izlenmiştir.
• 2018 yılının ilk altı aylık döneminde sosyal medya mecralarının aktif kullanımına yönelik
çalışmalara devam edilmiştir.
• e-Haciz Projesi ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 79
uncu maddesine istinaden düzenlenen haciz bildirilerinin, Gelir İdaresi Başkanlığı’nca
alacaklı vergi daireleri adına e-haciz uygulamasına katılan bankalara elektronik ortamda
tebliğ edilmesi ve bu tebligatlara elektronik ortamda bankalar tarafından cevap verilmesi,
bu kapsamda haczedilen menkul mallar ile her türlü alacak ve hakların paraya çevrilmesi
ve vergi dairesi hesaplarına aktarılması amaçlanmıştır. 2008 yılında uygulamaya başlanan
proje kapsamında çalışmalar ve geliştirmeler 2018 yılında da devam etmiştir.
Vakıf Katılım Bankası A.Ş. 25.05.2018 tarihinde e-haciz uygulamasına dahil edilmiştir.
• Tek Vergi Dairesi Başkanlığı Projesinin yaygınlaştırılması kapsamında, Eskişehir Vergi
Dairesi Başkanlığı ile ilgili iş ve işlemlerin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi çalışmaları
devam etmektedir.
• Ecrimisil alacaklarına ilişkin olarak Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol
dahilinde 2018 yılında da fuzuli şagil bilgileri web servis aracılığıyla alınarak ilgili vergi
daireleri adına otomatik tahakkuk kaydı oluşturulmuştur.
2.5. Milli Eğitim Bakanlığı ile Yürütülen Ortak Çalışmalar
Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan ortak çalışma sonucunda çocuklarda ve gençlerde
vergi bilinci oluşturmak amacıyla 26 Şubat - 4 Mart 2018 tarihleri arasında kutlanan 29. Vergi
Haftası kapsamında Türkiye genelinde 5.528.158 öğrenciye Vergi Bilincini Geliştirme
Eğitimleri verilmiştir.
2.6. Rehber ve Broşür Çalışmaları
Mükelleflerin vergi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirirken doğru bilgiye en kısa
yoldan ulaşmalarını sağlamak ve vergiyle ilgili konularda tanıtım ve bilgilendirme yapmak
amacıyla görsel ve basılı yayınlar hazırlanmaktadır.
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Bu kapsamda, beyanname düzenlemeye yönelik olarak hazırlanan rehberler her yıl
güncellenerek basılmakta ve Türkiye genelinde dağıtımı yapılmaktadır. Personelimize ve iç
hizmete yönelik hazırlanan rehberler haricindeki diğer bilgilendirme rehberlerinin bir kısmı
sadece internet sayfamızda yayınlanmaktadır. Hazırlanan her türlü rehber ve broşüre
www.gib.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.
Ocak - Haziran 2018 döneminde toplam 119.000 adet rehber ve 1.000.000 adet
broşürün basım ve dağıtımı yapılmıştır. Bu dönemde güncellenen rehber ve broşürler aşağıda
belirtilmiştir:
 Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi,
 Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi,
 Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi,
 Menkul Sermaye İradı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi,
 Kira Geliri Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi,
 Türkiye'de Yerleşmiş Olmayanlar (Dar Mükellefler) İçin Kira Geliri Rehberi,
 Guide On Rental Income for Non-Resident Taxpayer (İnternet ortamında),
 GVK Geçici 67 nci Madde Uygulaması ile İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik
Vergi Rehberi (İnternet ortamında),
 Ücret Kazançları Vergi Rehberi (İnternet ortamında),
 Engelliler İçin Vergi Rehberi,
 Basit Usule Tabi Mükelleflerin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü,
 Ticari Kazançlar İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü,
 Kira Geliri İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü,
 Türkiye’de Yerleşmiş Olmayanlar (Dar Mükellefler) İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Broşürü,
 Menkul Sermaye İradı İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü,
 Serbest Meslek Kazancı İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü,
 Vergide Hazır Beyan Sistemi Broşürü.
2.7. Eylem Planı Çalışmaları, Performans Programı ve Faaliyet Raporu
• 16.02.2015 tarihli ve 2015/3 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ekinde yayımlanarak
yürürlüğe giren “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planı (2015-2017)
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Aralık 2017 itibariyle % 92,5 oranında başarıyla tamamlanmıştır. Ocak–Temmuz 2018
tarihleri arasında söz konusu Eylem Planı ile ilgili değerlendirmeler ve raporlamalar
yapılmıştır.
• 2018 Yılı Gelir İdaresi Başkanlığı Performans Programı Ocak 2018’de yayınlanmıştır.
• 2017 Yılı Gelir İdaresi Başkanlığı Faaliyet Raporu Şubat 2018’de yayınlanmıştır.
• 2019-2023 Gelir İdaresi Başkanlığı Stratejik Plan çalışmaları tamamlanarak mülga
Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir.
2.8. Mevzuat Çalışmaları
• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması 26.01.2018
tarihinde yürürlüğe girmiştir.
• 6765 sayılı Kanun ile uygun bulunan ve 24.12.2016 tarihli ve 29928 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak 21.02.2017 tarihinde yürürlüğe giren “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında TürkAkım Gaz Boru Hattı
Projesi’ne İlişkin Anlaşma” kapsamında sağlanan vergi istisnası uygulamalarına yön
veren 1 Seri No.lu Türk Akım Gaz Boru Hattı Projesi Genel Tebliği hazırlanarak
02.02.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
• Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA II Çerçeve Anlaşması
kapsamında sağlanan vergi istisnası uygulamalarına yön veren 1 Sıra No.lu IPA II
Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğinde değişiklik yapan 2 No.lu Genel Tebliğ değişikliği
26.05.2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
• Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA Çerçeve Anlaşması
kapsamında sağlanan vergi istisnası uygulamalarına yön veren 1 Sıra No.lu IPA Çerçeve
Anlaşması Genel Tebliğinde değişiklik yapan 4 No.lu Tebliğ değişikliği 26.05.2018
tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
• 08.03.2018 tarihli ve 30354 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7078 sayılı
Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 79 uncu maddesi ile 3065
sayılı KDV Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine “Milli
Savunma Bakanlığı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Adalet Bakanlığı,” ibaresi
eklenmiştir.
• 10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7099 sayılı Yatırım
Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunun;
 2 nci maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 223 üncü maddesinin üçüncü
fıkrası “Defterler anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında,
şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili müdürlüğünce tasdik edilir.” şeklinde
değiştirilmiştir.
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 3 üncü maddesiyle, 492 sayılı Kanunun 123 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer
alan “ve limited şirketlerin” ibaresi “Limited şirket ve kooperatiflerin” şeklinde
değiştirilmiş, kooperatiflerin kuruluş, pay devri, sermaye artırımı, birleşme, devir,
bölünme ve nev’i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler 492 sayılı Harçlar
Kanununda yazılı harçlardan istisna tutulmuştur.
• 15.03.2018 tarihli ve 30361 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7101 sayılı İcra ve İflâs
Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun;
 47 nci maddesi ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun
21 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi “Gümrük resmi, bina ve arazi
vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün aynından doğan amme alacakları o eşya ve
gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli alacaklardan sonra gelir.” şeklini almıştır.
 51 inci maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1) sayılı Tarifenin “B) İcra ve
iflas harçları:” başlıklı bölümünün “II- İflas harçları:” başlıklı alt bölümünün (2)
numaralı fıkrasının (b) bendinde yapılan değişiklikle konkordatoda alacaklılara
ödenmesi kararlaştırılan para üzerinden binde 11,38 oranında alınan iflas harcının,
rehinli alacaklılara ödenmesi kararlaştırılan para üzerinden binde 1,13 oranında,
diğer alacaklılara ödenmesi kararlaştırılan para üzerinden binde 2,27 oranında
alınmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.
• 27.03.2018 tarihli ve 30373 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7103 sayılı
Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanunun;
 2 nci maddesinde 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna eklenen
74/A maddesinde, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince haczedilen mal
üzerindeki hacizlerin hangi durumlarda kaldırılacağına ilişkin açıklamalara yer
verilmiştir.
 3, 4, 5, 6 ve 7 nci maddeleri ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9, 23, 25, 32, 61
inci maddelerinde düzenlemeler yapılmıştır.
 8 inci maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesine “Kamu kurum
ve kuruluşları tarafından ilgili kanunları uyarınca mükelleflerden talep edilebilen,
kurum ve kuruluşların görevleriyle doğrudan ilgili ve görevlerinin ifası için
zorunluluk ve süreklilik arz eden bilgilerin, bu kurum ve kuruluşlara verilmesi vergi
mahremiyetinin ihlali sayılmaz. Bu durumda, kendilerine bilgi verilenler, bu
maddede yazılı yasaklara uymak zorunda olup bu bilgilerin muhafazasını sağlamaya
yönelik tedbirleri almakla yükümlüdürler. Maliye Bakanlığı, bu fıkra uyarınca
verilecek bilgilerin kapsamı ile bilgi paylaşımına ilişkin usul ve esasları belirlemeye
yetkilidir.” hükmü eklenmiştir.
 9 uncu maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 10 uncu maddesine “Tasfiye
edilerek tüzel kişiliği ticaret sicilinden silinmiş olan mükelleflerin, tasfiye öncesi ve
tasfiye dönemlerine ilişkin her türlü vergi tarhiyatı ve ceza kesme işlemi,
müteselsilen sorumlu olmak üzere, tasfiye öncesi dönemler için kanuni
temsilcilerden, tasfiye dönemi için tasfiye memurlarından herhangi biri adına yapılır.
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Limited şirket ortakları, tasfiye öncesi dönemlerle ilgili bu kapsamda doğacak amme
alacaklarından şirkete koydukları sermaye hisseleri oranında sorumlu olurlar. Şu
kadar ki bu fıkra uyarınca tasfiye memurlarının sorumluluğu, tasfiye sonucu dağıtılan
tutarla sınırlıdır.
Beşinci fıkra kapsamına girmeyen tüzel kişilerin tüzel kişiliklerinin veya tüzel
kişiliği olmayan teşekküllerin sona ermesi halinde, sona erme tarihinden önceki
dönemlere ilişkin her türlü vergi tarhiyatı ve ceza kesme işlemi, müteselsilen
sorumlu olmak üzere, tüzel kişiliği olanların kanuni temsilcilerinden, tüzel kişiliği
olmayan teşekküllerde ise bunları idare edenler (adi ortaklıklarda ortaklardan
herhangi biri) ve varsa bunların temsilcilerinden herhangi biri adına yapılır.”
hükümleri eklenmiştir.
 10 uncu maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununa, 278 inci maddesinden sonra
gelmek üzere eklenen 278/A maddesinde “İmha edilmesi gereken mallara” ilişkin
düzenleme yapılmıştır.
 11 inci maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununa, 280 inci maddesinden sonra
gelmek üzere eklenen 280/A maddesinde yurt dışından getirilerek sermaye olarak
konulan yabancı paralara ilişkin düzenleme yapılmıştır.
 12 nci maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde, usulsüzlük cezalarına ilişkin düzenlemeler
yapılmıştır.
 13 üncü maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinin
başlığı "Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve
Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza:" şeklinde
değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
"Bu Kanunun 107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlardan, bu
fıkranın (1) numaralı bendinde yer alanlara 1.000 Türk lirası, (2) numaralı bendinde
yer alanlara 500 Türk lirası, (3) numaralı bendinde yer alanlara 250 Türk lirası özel
usulsüzlük cezası kesilir."
 14 üncü maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 376 ncı maddesinin birinci
fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan "üçte biri" ibaresi "yarısı" şeklinde
değiştirilmiştir.
 15 inci maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Tarhiyat öncesi uzlaşma"
başlıklı ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "vergilerle kesilecek
cezalarda" ibaresi "vergiler ile bunlara ilişkin kesilecek vergi ziyaı cezalarında"
şeklinde değiştirilmiştir.
 16 ncı maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununa Geçici 30 uncu madde
eklenmiştir.
 22 nci maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1) sayılı tarifenin “A)
Mahkeme Harçları” başlıklı bölümünün “III- Karar ve ilam harcı” başlıklı alt
bölümünün (2) numaralı fıkrasına eklenen (e) bendi ile açılmış davalarda
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uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi halinde, arabuluculuk son
tutanağına dayalı olarak verilen kararlarda maktu harç alınması yönünde düzenleme
yapılmıştır.
 29 uncu maddesi ile 3065 sayılı KDV Kanununun 13 üncü maddesinin birinci
fıkrasına “j) Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon,
arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi
sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan
iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları,” eklenerek söz konusu
teslim ve hizmetler istisna kılınmıştır.
 30 uncu maddesi ile 3065 sayılı KDV Kanununun 17/4-d maddesinde değişiklik
yapılarak “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kantin olarak belirlenen alanların
okul aile birlikleri tarafından kiraya verilmesi işlemleri” KDV istisnası kapsamına
alınmıştır.
 31 inci maddesi ile 3065 sayılı KDV Kanununa eklenen Geçici 39 uncu maddede
belirli şartları taşıyan mükelleflerin makine ve teçhizat alımları KDV’den istisna
edilmiştir.
 56 ncı maddesi ile 06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı ÖTV Kanununun ekinde yer alan
(I), (II), (III) ve (IV) sayılı listeler; bu kanuna ekli (1), (2), (3) ve (4) sayılı
cetvellerde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.
 57 nci maddesi ile 4760 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (4)
numaralı bendinde yer alan “9302.00” ibaresi “9302.00.00.00.00” şeklinde
değiştirilmiş ve aynı bende “Millî İstihbarat Teşkilatı,” ibaresinden sonra gelmek
üzere “Savunma Sanayii Müsteşarlığı,” ibaresi eklenmiştir.
 58 inci maddesi ile 4760 sayılı Kanunun 7/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12 G.T.İ.P. numaralı” ibaresi
“2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00.11 G.T.İ.P. numaralı” şeklinde değiştirilmiştir.
 59 uncu maddesi ile 4760 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasına
aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
“İhracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde
gerçekleştirilememesi halinde, en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren on
beş gün içinde başvuran ihracatçılara, Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun
görmesi halinde vergi dairelerince üç aya kadar ek süre verilebilir.”
 60 ıncı maddesi ile 4760 sayılı Kanuna 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki 9/A maddesi eklenmiştir.
“Madde 9/A - Bu Kanuna ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04,
87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alan malların imalinde kullanılan (IV) sayılı
listedeki malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan
edilen özel tüketim vergisi, (II) sayılı listedeki malların imalatçısına iade edilir.
Maliye Bakanlığı verginin iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”
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 61 inci maddesi ile 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının
(c) bendinde yer alan “belirlenen oranları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve
oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını” ibaresi eklenmiş
ve “mallar için özel tüketim vergisi matrahını esas alarak fiyat grupları oluşturmaya,
bu fiyat grupları ve” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
 62 nci maddesi ile 4760 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinde yer alan
“2710.19.61.00.11, 2710.19.63.00.11, 2710.19.65.00.11 ve 2710.19.69.00.11
G.T.İ.P. numaralı” ibaresi “2710.19.62.00.10, 2710.19.62.00.11, 2710.19.64.00.10,
2710.19.64.00.11 ve 2710.19.68.00.11 G.T.İ.P. numaralı” şeklinde ve
“2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12 G.T.İ.P. numaralı” ibaresi
“2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00.11 G.T.İ.P. numaralı” şeklinde değiştirilmiştir.
• 06.04.2018 tarihli ve 30383 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 29.03.2018 tarihli ve
7104 sayılı KDV Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun;
 1 inci maddesi ile KDV Kanunun 2/5 maddesinde değişiklik yapılarak arsa karşılığı
inşaat işlerinde, arsa sahibi tarafından müteahhide yapılan teslimin, arsanın tamamı
yerine, müteahhide kalacak konut veya işyerlerine isabet eden arsa payı itibarıyla
gerçekleştiğini, müteahhit tarafından yapılan işlemin de arsa payına karşılık, konut
veya işyeri teslimi olduğunu öngören yeni bir uygulamaya geçilmiştir.
 2 nci maddesi ile KDV Kanununun 8 nci maddesinde değişiklik yapılarak;
- Müzayede suretiyle yapılan satışlarda, müzayedeyi düzenleyenlerin (icra daireleri,
mahkeme satış memurlukları vb.) mükellef olduğu,
- Fazla veya yersiz ödenen verginin iade edilebilmesi için, alıcı ve satıcı tarafından
beyanların düzeltilmesi ve fazla veya yersiz hesaplanan verginin satıcı tarafından
alıcıya geri verilmesinin şart olduğu; idare tarafından yapılacak iadenin fazla veya
yersiz hesaplanan verginin ilgili tahsil dairesine ödenen kısmı ile sınırlı olacağı,
hususlarına kanun lafzında açıkça yer verilmiştir.
 3 üncü maddesi ile KDV Kanununun 12 nci maddesine yapılan eklemeyle 4458
sayılı Gümrük Kanununun 95 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre faaliyette
bulunan gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına yapılan teslimler,
ihracat teslimi sayılmak suretiyle yerli işletmeler aleyhine oluşan rekabet eşitsizliği
giderilmiştir.
 4 üncü maddesi ile KDV Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen
bentlerle aşağıdaki teslim ve hizmetler tam istisna kapsamına alınmıştır.
(k) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere
bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli
yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk
yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, mülki idare
amirlerinin izni ve denetimine tabi ibadethaneler, Diyanet İşleri Başkanlığı
denetimine tabi yaygın din eğitimi verilen tesisler, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait
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gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla bağışta
bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler,
(l) Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, Türkiye’de
yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere, münhasıran sağlık kurum ve
kuruluşlarının bünyesinde verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon
hizmetleri (Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere söz
konusu hizmetlerle birlikte sağlanan diğer teslim ve hizmetler istisnanın kapsamına
dahil değildir.),
(m) 26.06.2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu
kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde,
28.02.2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde,
03.07.2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair
Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım
faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan
yeni makina ve teçhizat teslimleri (İstisna kapsamında alınan makina ve teçhizatın,
teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren üç yıl içinde, Ar-Ge,
yenilik ve tasarım faaliyetleri dışında kullanılması veya elden çıkarılması hallerinde,
zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile
birlikte tahsil edilir. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı,
verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi
takip eden takvim yılının başından itibaren başlar.)
 5 inci maddesi ile KDV Kanununun;
- 17/4-c bendinde yapılan değişiklikle kurumsallaşmanın teşvik edilmesi amacıyla,
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (2)
numaralı bendinde sayılan şartları sağlamak kaydıyla adi ortaklıkların sermaye
şirketine dönüşmesi işlemleri istisna kapsamına alınmıştır.
- 17/4-g bendine eklenen ibareyle konfeksiyon sektöründe ortaya çıkan, aynen veya
onarılmak suretiyle kullanılması mümkün olmayan “konfeksiyon kırpıntılarının”
teslimi vergiden istisna tutulmuştur.
- 17/4-ö bendi eklenerek kısmi istisna kapsamındaki gümrük antrepoları ve geçici
depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda ithalat ve
ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için
verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetlerine ilişkin yüklenilen vergilere
indirim imkanı tanınmıştır.
 6 ncı maddesi ile KDV Kanununun 23 üncü maddesine eklenen (f) bendi ile ikinci el
motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, mükellef
olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında alınanlar dahil) alınarak
vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya
taşınmazların tesliminde, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden
matrahın hesaplanması yoluyla özel matrah uygulanması sağlanmıştır.
 7 nci maddesi ile KDV Kanununun 27 nci maddesine eklenen fıkrayla arsa karşılığı
inşaat işlerinde, teslime konu olan arsa payı ile konut veya işyerlerinin bedelinin
tespitinde, müteahhit tarafından arsa sahibine bırakılan konut veya işyerlerinin Vergi

34

Usul Kanununun 267 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ikinci sıradaki
maliyet bedeli esasına göre belirlenen tutarının esas alınacağına yönelik düzenleme
yapılmıştır.
 8 inci maddesi ile KDV Kanununun 29 uncu maddesinde yapılan değişikliklerle,
- İndirimli orana tabi teslim ve hizmetler nedeniyle teslim ve hizmetin gerçekleştiği
vergilendirme döneminden sonra ortaya çıkan giderler veya yapılan iskontolar
dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin iade hesabına
dahil edilmesine imkan sağlanmıştır.
- İndirim hakkının, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden
takvim yılı sonuna kadar kullanılabilmesine imkan sağlanmıştır.
- Vergi Usul Kanununun 322 nci maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara
ilişkin hesaplanan ve beyan edilen KDV’nin, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme
döneminde indirim konusu yapılmasına imkan tanınmıştır.
 9 uncu maddesi ile KDV Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının;
(a) bendinde değişiklik yapılarak kısmi istisna kapsamında olan;
- Özel okul, üniversite ve yüksekokullar tarafından verilen bedelsiz eğitim ve
öğretim hizmetleri,
- Öğrenci yurtları tarafından verilen bedelsiz yurt hizmetleri,
- Kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet
ifaları,
- 3065 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında sayılan kurum ve
kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları,
- Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara
bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin teslimi,
- Yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilik ve konsoloslukları ile
yabancı hayır ve yardım kurumlarına, 3065 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (1)
numaralı fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapacakları teslim
ve hizmetlere ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler,
- Tescilli taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerine
münhasır olmak üzere, bu projelendirmelerden yararlananlara verilen mimarlık
hizmetleri ile projelerin uygulanması kapsamında yapılacak teslimler,
- Serbest bölgelerde verilen hizmetler ile serbest bölgelere veya bu bölgelerden
yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri,
- Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği
gümrüklü sahalarda ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim
kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri,
nedeniyle yüklenilen KDV’nin indirimine imkan sağlanmak suretiyle işletmeler
üzerinde bu işlemlerden kaynaklanan vergi yükü kaldırılmıştır.
(c) bendine eklenen parantez içi hüküm ile Vergi Usul Kanununun 315 inci
maddesine göre Maliye Bakanlığınca belirlenen faydalı ömürlerini tamamladıktan
sonra zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi
kıymetlere ilişkin yüklenilen KDV’nin tamamı ile faydalı ömrünü tamamlamadan
zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere
ilişkin yüklenilen KDV kullanılan süreye isabet eden kısmını indirilebilecektir.
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(d) bendinde yer alan parantez içi hükümde değişiklik yapılmak suretiyle, transfer
fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlara ilişkin ithalde veya
sorumlu sıfatıyla ödenen KDV’nin yanı sıra Türkiye’deki işlemler nedeniyle satıcıya
ödenen ve satıcı tarafından da ilgili vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenen
KDV alıcı tarafından indirilebilecektir.
(d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.
“(e) Vergi Usul Kanununun 322 nci maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara
ilişkin alıcı tarafından ödenmeyen KDV.”
 10 uncu maddesi ile KDV Kanununun 32 nci maddesinde yapılan değişiklikle, iade
hakkı doğuran işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen
KDV’nin iadesinin talep edilebileceği süre Kanunda açıkça belirlenmiş; ayrıca, imal
ettikleri malları bizzat ihraç eden imalatçılara, yüklenilen KDV yerine sektörler
itibarıyla ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade yaptırabilme hususunda
Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.
 11 inci maddesi ile KDV Kanununun 36 ncı maddesinde yapılan değişiklikle, süresi
içinde iadesi talep edilmeyen KDV’yi gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının
tespitinde gider olarak yazdırma ve iade hakkı doğuran işlemlerle ilgili iade talebinde
bulunulabilecek asgari tutarı belirleme hususlarında Bakanlar Kuruluna yetki
verilmiştir.
Ayrıca, Maliye Bakanlığı; mükellefiyet süresi, çalışan sayısı, aktif ve özsermaye
büyüklüğü, ödenen vergi tutarı, vergisel ödevlerin zamanında yerine getirilip
getirilmediği, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya
kullanma yönünde olumsuz rapor ya da tespit bulunup bulunmadığı gibi kriterleri
esas alarak mükelleflerin vergisel uyum seviyeleri ve bu uyum seviyelerine göre
farklı iade yöntemleri tespit etmeye, iade alacağının mahsup edileceği vergi borçları
ile iadeye ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır.
 12 nci maddesi ile KDV Kanununun 38 inci maddesi yeniden düzenlenerek hasılat
esaslı vergilendirme usulü getirilmiştir.
 13 üncü maddesi ile KDV Kanununun 46/5 maddesinin değişiklik yapılarak Maliye
Bakanlığına, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin ödemeleri
gereken verginin ödeme zamanını, beyannamenin verildiği ayı takip eden ikinci ayın
sonuna kadar uzatma yetkisi verilmiştir.
 14 üncü maddesi ile KDV Kanununun geçici 20 nci maddesinin (1) numaralı
fıkrasında yapılan değişiklikle, teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji
geliştirme bölgesinde faaliyette bulunanların bu bölgelerde ürettikleri oyun
yazılımları da istisna kapsamına dahil edilmiştir. Diğer taraftan geçici 20 nci madde
kapsamında KDV’den istisna edilen işlemler nedeniyle yüklenilen vergilerin
indirimine imkan tanınmak suretiyle işletmeler üzerinde bu işlemlerden kaynaklanan
vergi yükü kaldırılmıştır.
 15 inci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinin
üçüncü fıkrasında yer alan “Bir takvim” ibaresi “Taksi, dolmuş, minibüs ve umum
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servis araçlarına ait ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan kazançların tamamı
ile bir takvim” şeklinde değiştirilmiştir.
 18 inci maddesi ile de 193 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçici Madde 88- Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servislere ait ticari plakaların,
bu maddenin yürürlük tarihinden önce elden çıkarılmasından doğan kazanç ve
işlemlerle ilgili olarak vergi incelemeleri veya takdir işlemlerine istinaden herhangi
bir vergi tarhiyatı yapılmaz, vergi cezası kesilmez, daha önce yapılmış olan
tarhiyatlardan ve kesilmiş cezalardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi
kaydıyla vazgeçilir, tahakkuk eden tutarlar terkin edilir, tahsil edilen tutarlar red ve
iade edilmez.”
 19 uncu maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 140 ıncı maddesinin birinci
fıkrasının (6) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“6. İncelemeye başlanıldığı tarihten itibaren, tam inceleme yapılması halinde en fazla
bir yıl, sınırlı inceleme yapılması halinde en fazla altı ay, KDV iade incelemelerinde
ise en fazla üç ay içinde incelemeleri bitirmeleri esastır. Bu süreler içinde
incelemenin bitirilememesi halinde ek süre talep edilebilir. Bu talep vergi
incelemesine yetkili olanların bağlı olduğu birim tarafından değerlendirilir, tam ve
sınırlı incelemelerde altı ayı, KDV iade incelemelerinde ise iki ayı geçmemek üzere
ek süre verilebilir. Bu durumda, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların bağlı
olduğu birim tarafından incelemenin bitirilememe nedenleri yazılı olarak nezdinde
inceleme yapılana bildirilir. Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların bağlı olduğu
birimler vergi incelemesinin öngörülen süreler içinde bitirilmesi için gerekli
tedbirleri alırlar.”
 20 nci maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 256 ncı maddesinin son
cümlesinde yer alan; “tasdike” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve 3568 sayılı
Kanunun 8/A maddesi uyarınca düzenlenecek katma değer vergisi iadesine dayanak
teşkil eden rapora” ibaresi ve “yeminli mali müşavirler” ibaresinden sonra gelmek
üzere “ve serbest muhasebeci mali müşavirler” ibaresi eklenmiştir.
 21 inci maddesi ile 492 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı Tarifenin “I. Değer veya ağırlık
üzerinden alınan nispi harçlar:” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasına son
paragraftan önce gelmek üzere eklenen fıkra ile taksi, dolmuş, minibüs ve umum
servis araçlarına ait ticari plakaların devrine ilişkin işlemlerde, alım satım bedeli
üzerinden nispi harç alınması yönünde düzenleme yapılmıştır.
 24 üncü maddesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin
(2) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar
eklenmiştir.
“2. Bu Kanuna ekli (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların, 4458 sayılı Gümrük
Kanununun 95 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre faaliyette bulunan
gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların
depolarına teslimi vergiden müstesnadır.”
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“3. İhraç edilen veya 4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 inci maddesinin (1)
numaralı fıkrasına göre faaliyette bulunan gümrüksüz satış mağazalarında satılmak
üzere bu mağazalara veya bunların depolarına teslim edilen malların alış faturaları ve
benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilen özel tüketim vergisi ihracatçıya
veya gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların
depolarına mal teslim edenlere iade edilir. Maliye Bakanlığı, bu mallara ait verginin
iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”
• 28.04.2018 tarihli ve 30405 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 19.04.2018 tarihli ve
7139 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
ile Bazı Kanunlarda ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 21 inci
maddesiyle, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun "V-Kurumlarla
ilgili kağıtlar" başlıklı fıkrasının (15) numaralı bendinde yer alan “Birlikleri ve” ibaresi
“Birlikleri, Sulama Kooperatifleri ile” şeklinde değiştirilmiştir.
• 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7143 sayılı Vergi ve
Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Kanunda; vergi, gümrük ve sosyal güvenlik kurumu alacaklarının
yeniden yapılandırılması, matrah artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, vergi
incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi, varlık barışı ve
imar barışı düzenlemesine ilişkin hükümlere yer verilmektedir.
Ayrıca, Kanunun 12 nci maddesiyle, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı
tarifenin “I-Tapu işlemleri” başlıklı bölümünün (20) numaralı fıkrasının (a) bendinin son
paragrafında yer alan “gayrimenkullerin türleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “yeni
inşa edilen konut veya işyerlerinin ilk satışı,” ibaresi eklenmiştir.
• 25.05.2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7144 sayılı Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun;
 5 inci maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununa eklenen Geçici 31 inci madde ile
bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin aktiflerinde kayıtlı taşınmazlara
30.09.2018 tarihine kadar yeniden değerleme imkanı sağlanmıştır.
 6 ncı maddesi ile KDV Kanununun 38/4 üncü maddesindeki yetki maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir:
“Bakanlar Kurulu, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca bilanço esasına göre
defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini, sektörler ve meslek grupları
itibarıyla belirleyeceği yıllık iş hacimlerine göre hasılat esaslı vergilendirme usulü
kapsamına almaya, Maliye Bakanlığı bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve
esasları belirlemeye yetkilidir.”
• 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/11176 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararıyla;
 ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 GTİP numaralı mallarda
vergilendirmeye esas ÖTV matrahları yeniden belirlenmiş, (III) sayılı listenin (B)
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cetvelinde yer alan makaronun vergi oran/tutarı yeniden belirlenmiş, ayrıca (III)
sayılı listenin (B) cetvelindeki mallar için maktu ve asgari maktu vergi tutarları için
Kanunun (12/3) maddesinin Ocak-Haziran 2018 döneminde uygulanmamasına karar
verilmiştir.
 Bazı mallara uygulanacak Tütün Fonu tutarları yeniden belirlenmiştir.
 Tarıma yönelik kullandırılan kredilere uygulanan Kaynak Kullanımını Destekleme
Fonu kesintisi oranı yeniden belirlenmiştir.
• 03.02.2018 tarihli ve 30321 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
2018/11333 sayılı BKK ile; 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin B/30 uncu
sırasında yer alan "köprülerin" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve denizaltı karayolu
tünellerin" ibaresi eklenmiş ve böylelikle; 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve
Hizmetlerin Yap-İşlet Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanuna göre
yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılan köprülerin yanı sıra, denizaltı karayolu
tünellerinin de geçiş ücretlerine uygulanacak KDV oranı % 8 olarak belirlenmiştir.
• 24.02.2018 tarihli ve 30342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11284 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanunun 48/A maddesinin uygulamasına ilişkin olarak, vergisel yükümlülüklerini yerine
getirmiş ancak öngörülemeyen nedenlerle son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş vergi
mükelleflerinin uygun şartlarda borçlarını taksitlendirerek ödeyebilmelerine imkan
sağlanmıştır.
• 27.03.2018 tarihli 30373 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/11542
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ÖTV Kanununa ekli listeleri değiştiren 7103 sayılı
Kanun ile belirlenen ÖTV oran ve/veya tutarları, kanuni değişiklik öncesi uygulanan
oran/tutarlar olmak üzere yeniden belirlenmiştir.
• 05.05.2018 tarihli ve 30412 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2018/11674 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararının;
 3 üncü maddesinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (16) numaralı bendi kapsamında istisna tutarının hesabında dikkate
alınacak oran belirlenmiştir.
 4 üncü maddesinde 3065 Sayılı KDV Kanununun Geçici 39 uncu maddesi
kapsamına giren ve sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat
sanayiinde kullanılmak üzere iktisap edilecek makina ve teçhizat listesi
belirlenmiştir.
 5 inci maddesinde 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin 1-Tapu
İşlemleri başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden "binde
20" nispetinde alınan tapu harcı, 31.10.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) konut ve
işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) "binde 15" olarak belirlenmiştir.
 7 nci maddesinde ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan
bazı malların asgari maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiştir.
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 Geçici 3 üncü maddesinde %18 KDV oranına tabi konutların 31.10.2018 tarihine
kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde KDV oranı % 8 olarak belirlenmiştir.
• 09.05.2018 tarihli ve 30416 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11658 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile KDV oranlarını tespit eden 2007/13033 sayılı BKK eki (I)
sayılı listeye 20 nci sıra eklenerek “İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve
bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerine, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak,
birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bunlara ait şirketler tarafından
doğrudan sunulan 04.01.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci
maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen personel çalıştırılmasına dayalı
hizmetler”de KDV oranı % 1 olarak belirlenmiştir.
• 17.05.2018 tarihli ve 30424 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren
2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile benzin, mazot ve LPG'nin uluslararası
petrol fiyatları ve döviz kurundan kaynaklı olarak tüketiciye satış fiyatlarının
artmamasına yönelik 17.05.2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere akaryakıtta EşelMobil Sistemine geçilmiştir.
• 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11750 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararının;
 1 inci maddesi ile 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (9)
numaralı bendi kapsamında esnaf muafiyetinden faydalananlara ihtiyaç fazlası
elektrik bedeli olarak yapılan ödemeler üzerinden yapılacak gelir vergisi tevkifatı
oranı belirlenmiştir.
 4 üncü maddesi ile 2007/13033 sayılı BKK' nin Geçici 3 üncü maddesinde yer alan
"konutların" ibaresi "konutlar ile işyerlerinin (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde
olanlar)" olarak değiştirilmek suretiyle, işyerlerinin (bina ve/veya bağımsız bölüm
şeklinde olanlar) 18.05.2018 ile 31.10.2018 tarihleri (bu tarihler dahil) arasındaki
teslimlerinde uygulanacak KDV oranı % 8 olarak belirlenmiştir."
 5 inci maddesi ile 7103 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde düzenlenen 16 yaş
ve daha büyük araçların ihraç edilmesi veya hurdaya ayrılması halinde, yeni alınacak
aracın ilk iktisabında tahakkuk edecek ÖTV tutarının terkin edilecek kısmı ile
araçların teslim edileceği ihracatçıların nitelikleri ve hurda teslim yerleri
belirlenmiştir.
• 30.06.2018 tarihli ve 30464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11999 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer
alan bazı malların vergi oranları ile asgari maktu ve maktu vergi tutarları yeniden
belirlenmiştir.
• 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi
(III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri
No: 1) ile 7061 sayılı Kanunun 75 inci maddesi ile ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listeye
eklenen malların (alkolsüz içecekler ve makaron) vergilendirilmesine ilişkin usul ve
esaslar belirlenmiştir.
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• 25.01.2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren. 491
Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile borsada rayici olmayan yabancı paraların
ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
gereğince 2017 yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280
inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit
olunan kurlar yayımlanmıştır.
• 31.01.2018 tarihli ve 30318 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 17 Seri
No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 6770 ve
7061 sayılı Kanunlarla yapılan KDV düzenlemelerine ilişkin açıklamalar yer almaktadır.
• 15.02.2018 tarihli ve 30333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel
Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (Seri No:2) ile; Belediyeler ile bunlara ait olan kuruluşlarla yapılan ortaklık
sonucu firmalar tarafından alınan haksız ÖTV iadeleri engellenmiş, madeni yağların ne
olduğunun tespit şekli, netleştirilmiştir. Aerosol üretiminde kullanılan LPG, tiner
üretiminde kullanılan solvent türleri ile ihraç edilen madeni yağların girdileri için ödenen
ÖTV için iade talep süresi, 3 aydan 6 aya çıkartılmıştır.
• 28.02.2018 tarihli ve 30346 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 492
Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasına
ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
• 21.03.2018 tarihli ve 30367 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 493
Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince
anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında tasdik ettirmek
zorunda oldukları defterlerin ticaret sicili müdürlüklerince tasdik işlemlerine ilişkin usul
ve esaslar belirlenmiş ve ticaret sicili müdürlüklerine bildirim zorunluluğu getirilmiştir.
• 23.03.2018 tarihli ve 30369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Seri:A Sıra No:10
Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 6183
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A maddesinin
uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
• 07.04.2018 tarihli ve 30384 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel
Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (Seri No:3) ile;
-4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı liste 21.03.2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi
Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun ile güncellenmiştir. Değişikliğe ilişkin ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama
Genel Tebliğinde de G.T.İ.P. numaraları ve mal tanımları güncellenmiştir.
-Ülkemizdeki ihraç malı taşıyan araçların ÖTV ve KDV'den istisna motorin satın
alabilecekleri sınır kapıları, 2006/10784 sayılı Kararnamenin 1 inci maddesinde
2017/10467 sayılı Kararnamenin 1 inci maddesi ile yapılan değişikle yenilenmiş olup söz
konusu Kararname eki listede yeniden belirlenen sınır kapıları, bu uygulamanın usul ve
esaslarının yer aldığı ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin ilgili bölümüne
işlenmiştir.
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-ÖTV Kanununun 8/2 inci maddesinde yapılan değişiklik ile ihraç kayıtlı teslimler
bakımından mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle ek sürenin
uygulanmasına yönelik usul ve esaslar belirtilmiştir.
• 12.05.2018 tarihli ve 30419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi
(II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ
(Seri No: 4) ile 7103 sayılı Kanunla, 4760 sayılı ÖTV Kanununun ihraç kaydıyla
teslimlerde ihracatçılara tanınan ek süreye ilişkin (8/2) maddesinde yapılan değişiklik ve
Kanuna eklenen 9/A maddesinde düzenlenen (II) sayılı listedeki bazı taşıtların imalinde
kullanılan (IV) sayılı listedeki mallar için ödenen ÖTV'nin iade edilmesine ilişkin usul ve
esaslar belirlenmiştir.
• 25.05.2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel
Tebliği (Seri No:1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair (Seri No:15) Tebliğde; Bölgesel
Yönetim Merkezlerine ilişkin kurumlar vergisi muafiyet süreleri düzenlenmiştir. Öte
yandan aynı tebliğde tasfiye edilerek tüzel kişiliği ticaret sicilinden silinmiş olan
mükellefler hakkında, tasfiye öncesi ve tasfiye dönemlerine ilişkin her türlü vergi
tarhiyatı ve ceza kesme işlemine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.
• 25.05.2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 494
Sıra No.lu Vergi Usul Genel Tebliği ile 7103 sayılı Kanununun 12 nci maddesiyle 213
sayılı Kanunun 353 üncü maddesinde yapılan değişikliklere istinaden elektronik belge
olarak düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin kâğıt olarak düzenlenebileceği hallere
ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
• 25.05.2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 495
Sıra No.lu Vergi Usul Genel Tebliği ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununa, 21.03.2018
tarihli ve 7103 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile eklenen “Yurtdışından getirilerek
sermaye olarak konulan yabancı paralar” başlıklı 280/A maddesinin uygulanmasına
ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
• 25.05.2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 496
Sıra No.lu Vergi Usul Genel Tebliği ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 278 inci
maddesi uyarınca imha edilmesi gereken emtianın değerlenmesinde genel uygulamaya
ilişkin açıklamalar yapılmış, ayrıca 21.03.2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanunun 10 uncu
maddesiyle 213 sayılı Vergi Usul Kanununa eklenen 278/A maddesinde öngörülen
değerleme uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
• 25.05.2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 497
Sıra No.lu Vergi Usul Genel Tebliği ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununa eklenen Geçici
30 uncu maddesiyle, madde kapsamına giren mükelleflerce maddede belirtilen şartlar
kapsamında 31.12.2019 tarihine kadar iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için
uygulanacak amortisman oran ve sürelerinin, Maliye Bakanlığınca 213 sayılı Kanunun
315 inci maddesine göre tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate
alınmak suretiyle hesaplanabilmesi olanağı getirilmiş olup söz konusu madde
uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
• 25.05.2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 498
Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 483 Sıra No.lu Tebliğinde yapılan
güncellemeler ile beraber eski nesil ve yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan
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düzenlenen ÖKC (Z) raporlarına ait mali bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirilme
zorunluluğunun başlangıç tarihi “01.10.2018” tarihine uzatılmıştır.
• 26.05.2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 Seri
No.lu Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı
Kanun Genel Tebliğinde; 7143 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin Bakanlığımıza verdiği
yetkiye istinaden, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme
alacakları, il özel idareleri ile belediyeler ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Başkanlıklarına ait alacakların yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, işletme
kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar
belirlenmiştir.
• 29.05.2018 tarihli ve 30435 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 499
Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliğinin geçici 1 ve 2 nci maddelerinde değişiklik yapılmış ve ticari kazançları
basit usulde tespit edilen mükelleflerin Defter-Beyan Sistemine yapacakları başvuruları
30.09.2018 tarihine kadar yapabilmeleri ve 2018 yılının ilk 6 ayına ilişkin kayıtlarını ise
31.10.2018 tarihine kadar Sisteme girebilmeleri imkanı getirilmiştir.
• 05.06.2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 18 Seri
No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 7103 ve
7104 sayılı Kanunlar ile 3065 sayılı KDV Kanununda yapılan bazı düzenlemelere ve
indirimli oran uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
• 11.06.2018 tarihli ve 30446 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 303
Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi
Kanununun 9, 23, 25, 32 ve 61 inci maddelerinde, 21.03.2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi
Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanunla yapılan değişikliklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların
belirlenmesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
• 11.06.2018 tarihli ve 30448 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 50 Seri No.lu Motorlu
Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile 21.03.2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanunun 88 inci maddesiyle 18.05.2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1 inci maddesinde yapılan süre uzatımı ve 1997 model
veya daha eski taşıtların ihraç edilmesi halinde de madde hükümlerinden
yararlanılacağına dair yapılan düzenlemelere ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
• 11.06.2018 tarihli ve 30448 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7103 sayılı Vergi
Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Uygulanmasına Dair Genel Tebliğ ile 7103
sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinde düzenlenen, 16 ve daha büyük yaştaki bazı
araçların ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç alımında özel
tüketim vergisi uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
• 12.06.2018 tarihli ve 30449 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel
Tebliği (Seri No:1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair (Seri No:16) Tebliğde; yönetici
şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile bölgede faaliyet
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gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım,
tasarım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançların 31.12.2023 tarihine kadar
gelir ve kurumlar vergisinden müstesna olduğu; anılan tebliğin 5.12.2.2. yazılım ve ArGe faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda kurumlar vergisi istisnasının kapsamı” bölüm
başlığındaki “Yazılım” ve söz konusu bölümün birinci ve ikinci paragraflarında geçen
“yazılım” ibarelerinden sonra gelmek üzere “, tasarım” ibaresi eklenmiştir.
• 14.06.2018 tarihli ve 30451 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Seri:A Sıra No:11
Tahsilat Genel Tebliği Seri:A Sıra No:1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 6183
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21 inci maddesi ile 74/A
maddesinin uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
2.9. Etkin Bir Vergi Yönetimi ve Denetimi Oluşturulmasına Yönelik Çalışmalar
• KDV İadelerinin Etkinleştirilmesi ve Hızlandırılması, İade Süreçlerinin
Standartlaştırılması Eylem Planı kapsamında, YMM KDV iadesi raporlarının elektronik
ortamda alınabilmesine ilişkin teknik altyapı çalışması, söz konusu raporların ve rapora
yönelik eksikliklerin gerek ilgili taşra birimleri gerekse YMM’ye iletilmesine yönelik
süreç akışının tasarlanması çalışmaları ile mevzuat düzenlemelerine yönelik çalışmalar
tamamlanma aşamasına gelmiştir.
• KDV İadesi Risk Analizi Projesi ile bütün iade hakkı doğuran işlemlerde mükelleflerin
iade-mahsup taleplerine ilişkin listelerini İnternet Vergi Dairesi üzerinden göndermeleri
sağlanmış, önceden vergi dairesi personeli tarafından 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
edilmekte ve mükellefler detaylı analizlere tabi tutulmakta ve haksız iadelerin önüne
geçilmesi amaçlanmaktadır.
• İade talebinde bulunan mükelleflerin, iade işlemleri tamamlandıktan sonra düzeltme
beyannamesi vererek iade tutarını azaltmalarına yönelik yaptıkları işlemlerin tespiti
amacıyla hazırlanan “KDV İade İşlemi Gerçekleştirildikten Sonra İade Tutarını Azaltan
Mükellefler” menüsü 2013 yılı Eylül ayı itibariyle GİBİNTRANET ekranına eklenmiş
olup oluşabilecek haksız iadelerin önüne geçilmiştir.
• KDV İade Takip Sistemi ile de iade mekanizmasının ilk adımı olan mükellefler
tarafından elektronik ortamda iade talep dilekçelerinin verilmesi ile başlayıp mükellefe
iadenin yapılmasına kadar geçen süreçteki tüm aşamaların, gerek mükellefler gerekse
merkez ve taşra birimleri tarafından online olarak takibine ve süreçlerin analizine imkan
verilmiş, belirlenen vergi dairelerinde pilot olarak uygulandıktan sonra Mayıs/2014
itibariyle Türkiye genelinde uygulanmaya başlanılmıştır. Söz konusu sistem, iade
işlemlerinde mükellef açısından şeffaflık sağlamakta, vergi daireleri açısından verimliliği
artırmakta ve merkez birimleri açısından ise iade işlemlerinin daha etkin yönetilmesine ve
bu suretle aksayan yönlerin hızlı ve doğru şekilde tespit edilerek çözüm yolları
üretebilmesine katkı sağlamaktadır.
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• Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemi ile gelir ve kurumlar vergisi iade
işlemlerine asgari bir standart getirilmesi ve yurt çapında uygulama birliğinin sağlanması
amacıyla iadelerin elektronik ortamda kontrol ve analizinin yapılarak mükellef ve iade
yapacak birimlere raporlanarak; işlemlerin basitleştirilmesi, standart sağlanması,
uygulama hafızasının oluşturulması, hataların oluşmadan önlenmesi, iç ve dış
denetimlerde hesap verilebilirliğin sağlanması, veri ambarının etkin kullanımı ve mevzuat
değişikliklerine uyumun süratli bir şekilde sağlanması amaçlanmaktadır.
• Mükelleflere ve sektörlere ait verilerin istatistiksel ve matematiksel yöntemlerle
değerlendirilmesi sonucu daha detaylı analizlerin yapıldığı “Makro Analiz Raporları” ile
mükelleflerin geçmiş dönem verileri ve bulunduğu sektördeki diğer mükellefler
karşısındaki vergisel uyum durumları tamamen objektif kriterlere dayalı olarak tespit
edilerek riskli olabilecek muhtemel sonuçlar vergi dairelerine raporlanmaktadır.
• Sahte Belge Risk Analiz Projesi ile 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 vergi incelemesine sevk edilmektedir.
• Riskli İadeleri Takip ve Analiz Programı ile KDV iadelerinde etkinliğin artırılması ve
haksız iadenin engellenmesi ana amacı doğrultusunda, KDV iadelerinin doğruluğunun
kontrol edilmesi, mükelleflerin ve iade taleplerinin belirlenen kriterler vasıtasıyla sürekli
olarak takip edilmesine yönelik çalışmalar yapılmakta olup riskli görülen durumlar ilgili
birimlere raporlanmaktadır.
• KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/E-Özel Esaslar) bölümündeki düzenlemeler
doğrultusunda özel esaslara ilişkin işlemlerin gerçekleştirildiği “DEFGEL” modülünde
yer alan yazılımın yenilenmesi çalışmaları neticesinde “Özel Esas Uygulama Sistemi
(ÖZES)” 2018 yılının Şubat ayı itibariyle hayata geçirilmiştir.
• Performans Bilgi Sistemi (PBS), merkez ve taşra birimlerinin üst yönetim tarafından hızlı
ve doğru bir şekilde izlenebilmesi amacıyla geliştirilmiş sistemdir. Ağustos 2017’de
çalışmalarına başlanmış olup sistemin ilk hali 09.02.2018 tarihinde pilot uygulama olarak
Başkanlık merkez birimleri, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, İstanbul Vergi Dairesi
Başkanlığı ve İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı kullanıcılarına açılmıştır. Test çalışmaları
tamamlandıktan sonra 27.06.2018 tarihinden itibaren vergi dairesi başkanlıklarında,
defterdarlıklarda ve Gelir İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatında fiili olarak uygulanmaya
başlanmıştır.
• Özel Tüketim Vergisi İadeleri Risk Analiz Projesi (ÖTVİRA) kapsamında, (I) sayılı liste
kaynaklı ÖTV iade talepleri ile ilgili istenen ve halihazırda kağıt ortamında vergi
dairelerine ibraz olunan bazı belgelerin, iade talebinde bulunan mükellefler tarafından
elektronik ortamda gönderilmesine yönelik 23 No.lu ÖTV Sirküleri 03.04.2018 tarihinde
yayınlanmıştır. Bu kapsamda 2012/3792 sayılı Kararname uyarınca iade talebinde
bulunan mükelleflerin iadeye esas listeleri elektronik ortama aktarılmış ve 01.05.2018
tarihinden itibaren İnternet Vergi Dairesi üzerinden alınmaya başlanmıştır.
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• ÖTVİRA uygulaması, GIBINTRANET üzerinden tüm taşra birimlerinde
(malmüdürlükleri hariç) görevli KDV-ÖTV servisi personelinin kullanımına açılmıştır.
Uygulamanın taşra birimlerine yaygınlaştırılması sürecinde; Ankara, İstanbul, İzmir ve
Kocaeli illerinin ÖTV İhtisas Vergi Dairelerinde yerinde eğitim verilmiştir.
• Bandrollü Ürün İzleme Sistemi, vergi kayıp ve kaçağını önleyerek vergi yükünün adaletli
ve dengeli dağılımını sağlamak amacıyla mükelleflerin vergi matrahlarına ulaşmak için
teknolojik imkanları kullanarak üretilen ve ithal edilen tütün mamulleriyle alkollü içki
ürünlerinin bandrol, kod veya kodlanmış etiketler aracılığıyla takip edilmesi esasına
dayanmaktadır.
Ülke genelinde, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi
kapsamındaki denetimler, vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklara bağlı özel
eğitimli bandrol denetim ekiplerince mobil denetim cihazları da kullanılmak suretiyle
gerçekleştirilmektedir.
Tütün mamulleri ve alkollü içkiler sektöründe vergi kayıp ve kaçağının önüne geçilmesi
ve Bandrollü Ürün İzleme Sisteminin etkililiğinin ve verimliliğinin artırılması amacıyla,
yaygın ve yoğun denetimlere devam edilmiştir.
Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliğleri
çerçevesinde firmaların bandrol, güvenlikli mürekkep ve/veya kodlanmış etiket talepleri
mevcut bandrol stokları, önceki dönemlerde aldıkları bandrol miktarları, üretim
kapasiteleri, aylık üretim miktarları, mamul ve yarı mamul stokları ve aylık satış
miktarları kontrol edilmek suretiyle analiz edilerek gerekli değerlendirme yapılmıştır.
2.10. Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri
• 2018 Ocak-Haziran dönemi vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre 48 milyar 750
milyon TL artarak 294 milyar 820 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup artış oranı
%19,8’dir. Bu artışın 11 milyar 949 milyon TL’si gelir vergisi tevkifatından, 7 milyar
565 milyon TL’si geçici kurumlar vergisinden, 3 milyar 645 milyon TL’si dahilde alınan
KDV’den, 1 milyar 280 milyon TL’si petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin ÖTV’den, 1
milyar 169 milyon TL’si motorlu taşıt araçlarına ilişkin ÖTV’den, 2 milyar 996 milyon
TL’si tütün mamullerine ilişkin ÖTV’den, 10 milyar 936 milyon TL’si ithalattan alınan
KDV’den, 1 milyar 554 milyon TL’si harçlardan, 1 milyar 699 milyon TL’si ise banka ve
sigorta muameleleri vergisinden kaynaklanmaktadır.
• 2017 Ocak-Haziran döneminde, vergi gelirlerinin yıllık gerçekleşme toplamına oranı
%45,9 iken, 2018 Ocak-Haziran dönemi vergi gelirleri gerçekleşmesinin bütçe tahminine
oranı %49,2 olarak gerçekleşmiştir.
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3. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE
HEDEFLER
Başkanlığımız 2018 yılsonu harcama gerçekleşme tahmini 3.396.033.935 TL’dir.
Başkanlığımıza 2018 yılı bütçesi ile 3.221.518.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ocak-Haziran
2018 döneminde bu tutara 140.905.968 TL ödenek eklenmiş, 70.894.591 TL ödenek ise
düşülmüş, böylece toplam ödenek 3.291.529.377 TL olmuştur. Bu ödenekten Ocak-Haziran
2018 döneminde 1.615.955.816 TL harcama gerçekleşmiş olup Temmuz-Aralık 2018 dönemi
bütçe giderinin 1.780.078.119 TL olacağı tahmin edilmektedir.
Personel Giderlerinin 2018 yılı başlangıç ödeneği 2.236.394.000 TL olup yılsonu
harcama tutarının 2.259.039.532 TL olacağı tahmin edilmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderlerinin 2018 yılı başlangıç ödeneği
382.542.000 TL’dir. Yılsonu harcama tutarının 386.847.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.
Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin başlangıç ödeneği 361.092.000 TL olup yılsonu
harcamalarının 521.564.268 TL olacağı tahmin edilmektedir. Görev Giderlerine ilişkin olarak,
2018 Yılı Merkezi Bütçe Kanununun Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalarına İlişkin
Esaslar Başlıklı (E) Cetvelinin 54 üncü maddesinde “Genel bütçe kapsamındaki kamu
idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerinin “03.4.2.01-Bey’iye Aidatları” ile “03.4.2.04Mahkeme 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 yılsonuna kadar bu ekonomik kodlardan 95.432.000 TL ödenek üstü harcama
yapılacağı ve gerekli ödeneğin yılsonunda yedek ödenekten temin edileceği tahmin
edilmektedir.
Cari Transfer harcamalarının 2018 yılı başlangıç ödeneği olan 15.214.000 TL
ödeneğin yılsonunda tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir.
Sermaye Giderlerinin yılsonu harcamalarının 213.369.135 TL olacağı tahmin
edilmektedir.
Gayri Maddi Hak Alımları ödeneğinin bir kısmı yazılım hizmet bedelleri ve lisans
alım giderleri için kullanılmıştır. İkinci altı aylık dönemde de yazılım ve lisans alımlarına
devam edilecektir.
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri ödeneği devam etmekte olan 15 adet hizmet
binası inşaatı için kullanılacaktır. Bu inşaatların yapımı için gerekli ödenek, ikinci altı aylık
dönemde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesine aktarılacaktır.
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
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nedeniyle, ikinci altı aylık dönemde de Milli Emlak Genel Müdürlüğü bütçesine aktarılarak
kullanılacaktır.
Ekonomik kodlara göre harcama kalemlerinin 2017 yılsonu gerçekleşmeleri ile 2018
yılsonu gerçekleşme tahminlerine ilişkin bilgiler aşağıdadır.
Tablo 11: 2017 Yılsonu Gerçekleşmeleri ile 2018 Yılsonu Gerçekleşme Tahminleri
Ödenek Türü
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi
Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Toplam

2017 Yılsonu
Gerçekleşmesi (TL)

2018 Yılsonu Gerçekleşme
Tahmini (TL)

2.017.164.786

2.259.039.532

345.319.110

386.847.000

513.612.341

521.564.268

14.285.390

15.214.000

174.756.711

213.369.135

3.065.138.338

3.396.033.935
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4. TEMMUZ-ARALIK
FAALİYETLER

2018

DÖNEMİNDE

YÜRÜTÜLECEK

Temmuz - Aralık 2018 döneminde Başkanlığımız tarafından sunulan hizmetlerin
kalitesinin artırılması, projelere devam edilmesi, bütçe harcamalarında tasarruf ve etkinliğin
sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla yürütülmesi planlanan ana
faaliyetler aşağıda yer almaktadır.
4.1. Vergiye Gönüllü Uyumu Artırmak Amacına Yönelik Çalışmalar
• Toplumda vergi konusunda farkındalığı ve mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu
artırmak amacıyla hazırlanan 2016 - 2018 yıllarını kapsayan 51 eylemden oluşan Vergi
Bilincinin ve Gönüllü Uyumun Artırılması Eylem Planı kapsamında yer alan “Vergiye
ilişkin ortak değerlerin tanımlanması ve benimsetilmesi konusunda sosyo-kültürel
özellikler dikkate alınarak psikoloji ve sosyoloji alanlarından bilim uzmanları ile bir
komisyon oluşturulması ve bu alanda yürütülecek çalışmaların belirlenmesi.” eylemi
kapsamında, sosyoloji ve vergi alanında uzman öğretim görevlileri ile çalışmak üzere
üniversitelerle iş birliği yapılarak vergi bilinci, vergiye gönüllü uyum ve vergi ahlakı
hakkında bir rapor hazırlanması ve stratejilerin belirlenmesi sağlanacaktır.
• www.gib.gov.tr internet adresinde yer alan; tüm vergi mevzuatı ve vergi konusundaki
gelişmeler, güncel değişiklikler ve yenilikler, vergi mevzuatına ilişkin olarak
mükelleflere verilen özelgeler, haberler, duyurular, vergi takvimi, yayınlar (bilgilendirme
rehberleri, broşürler), mükelleflerce sıkça sorulan sorular ve cevapları, beyanname
formları ve bildirimler, dilekçematik gibi konuları içeren yardım ve kaynaklar ve daha
pek çok bilgi ana kaynağından anında ve doğru bir şekilde sunulmaya devam edilecektir.
• Vergi Haftasında gerçekleştirilmiş olan tüm etkinliklere ilişkin görseller ve bilgilerin yer
aldığı www.vergihaftasi.gov.tr internet sayfası, GİB internet sayfasına (www.gib.gov.tr)
ve yeni teknolojilere uyum çerçevesinde yenilenecek olup 2018 yılı vergi haftasına
yönelik gerçekleştirilmiş olan tüm etkinliklere ilişkin görseller ve bilgiler yeni web
sitesinde yer alacaktır.
• www.vergibilinci.gov.tr internet sitesinin içeriğinin geliştirilmesi ve güncelleştirilmesine
yönelik çalışmalara devam edilecektir.
• Sosyal medya mecralarının aktif kullanımına yönelik çalışmalara devam edilecektir.
• e-Posta bilgilendirme ve SMS hizmetleri ile sistem abonelerine her türlü güncel bilgi ve
internet sitesindeki yenilikler ve mevzuat hakkında bilgilendirmeler ile Gelir İdaresi
Başkanlığından haberler ücretsiz olarak gönderilmeye devam edilecektir.
• Özelge havuzundaki örnek özelgelere dayanarak Vergi Dairesi Başkanlıklarınca verilen
özelgelerin, kendi internet sayfalarında yayınlanmasına yönelik çalışmalara devam
edilecektir.
• 2019 yılı Gelir Vergisi Rehberlerinin güncelleme çalışmalarına başlanacak ve ihtiyaç
duyulan yeni rehber ve broşürler hazırlanacaktır.
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• Gelir ve motorlu taşıtlar vergisi ile 6736, 7020 ve 7143 Sayılı Kanun çerçevesinde taksit
ödemelerinin sürelerine ilişkin mükellefleri bilgilendirme faaliyetleri kapsamında internet
haber metinleri, görseller ve basın duyurusu hazırlanarak internet sayfasında
yayınlanmasına, sosyal medyada konu ile ilgili haberler, görseller ve tanıtımların
kamuoyu ile paylaşılmasına devam edilecektir. SMS ve e-posta abonelerine e-posta
gönderimine devam edilecektir.
• Vergi Bilinci Geliştirme Eğitimleri kapsamında 3 üncü kademe (9, 10 ve 11. sınıflar)
eğitim CD’lerinin güncellenmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam
edilecektir.
• İnteraktif Vergi Danışmanı uygulaması için; Gelir Vergisi Kanunu kapsamında elde
edilen ticari kazanç ve serbest meslek kazancı dışındaki diğer kazanç unsurları ile
kurumlar vergisi mükelleflerinden sermaye şirketlerinin vergilendirme süreçleri ve
yükümlülükleri ile ilgili çalışmalara devam edilecektir.
• Gelir İdaresi Başkanlığının yapısı, görevleri ve yürüttüğü faaliyetler konusunda
kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri, çeşitli
iletişim kanalları kullanılmak suretiyle yapılmaya devam edilecektir.
• Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak bilgi talebine yönelik başvurular Vergi Usul
Kanununun 5 inci maddesinde tanımlanmış olan vergi mahremiyeti çerçevesinde
değerlendirilmek suretiyle imzalanacak protokollerle belirlenen esaslar dahilinde
hazırlanacak web servisler aracılığıyla veri paylaşımına devam edilecektir.
Diğer taraftan;
• Vergi İletişim Merkezinde (189), telefon aracılığıyla gelen vergi ile ilgili sorulara yanıt
verilmeye, ihbarların tek merkezden alınmasına, internet vergi dairesi, e-beyanname ve
diğer e-hizmetler ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmeye, borçlar hakkında
bilgilendirmeye, talep ve önerilerin alınarak ilgili birimlere iletilmesine ve yabancı
uyruklu kişiler ile kurumlara İngilizce elektronik posta hizmeti verilmeye,
• 2019 yılına ilişkin vergi takvimi ve beyanname dönemi rehberlerinin hazırlanması ile
bilgilendirme yayınlarının güncellenmesi çalışmalarına yönelik faaliyetlere,
• 30. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında yapılacak faaliyetlere yönelik hazırlık
çalışmalarına,
devam edilecektir.
4.2. Mükellef Odaklı Hizmet Anlayışı Çerçevesinde Yapılacak Çalışmalar
• 28.02.2018 tarihinde açılan İnteraktif Vergi Dairesi içinde ilk defa vatandaşa hizmet
olarak sunulan 35 hizmete 2018 yılı sonuna kadar 30 yeni hizmet ilave edilerek toplamda
65 yeni hizmete çıkarabilmek ve en az 500 bin evrakı İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden
almak için çalışmalar devam edecektir.
• Mevcut e-fatura sistemlerinde kapsama alınacak SGK ve Özel Fatura (bavul ticareti) için
özelleştirme yapılması ve bu tür faturaların GİB Portal vasıtasıyla da düzenlenebilmesi
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planlanmaktadır. Temel
hedeflenmektedir.

e-fatura

için

iptal

bildirimlerinin

GİB’e

ulaştırılması

• e-Defter uygulaması kapsamında oluşturulan defterlerdeki kayıtların oto kontrolünü
sağlamak amacıyla “e-Defter Rapor Beratı” dosyasının oluşturulması ve bu dosyanın edefter uygulaması aracılığı ile GİB sistemlerine alınmasını sağlamaya yönelik çalışmalara
devam edilecektir.
• e-Arşiv faturalarının GİB tarafından mükelleflere ücretsiz sunulan “Portal Yöntemi” ile
oluşturulabilmesine yönelik mevzuat ve teknik çalışmaların tamamlanması
planlanmaktadır.
• e-Arşiv uygulamaları (e-arşiv fatura, e-serbest meslek makbuzu, e-müstahsil makbuzu)
için entegratörlerden faturanın sorgulanması, doğrulanması ve söz konusu belgelere
uzaktan erişim ile ulaşılabilmesi için uzaktan erişim servislerinin standardının
belirlenmesi sağlanacaktır.
• e-Dekont belgesinin standardı oluşturulacak ve detayları paydaşlara duyurularak konuya
ilişkin mevzuat düzenlemeleri tamamlanacaktır.
• e-Serbest meslek makbuzu belgesinin GİB sisteminde kayıtlı olduğuna dair sorgulanma
yapılabilmesi için çalışmalara devam edilecektir.
• e-Müstahsil makbuzu belgesinin elektronik ortama taşınması hedeflenmektedir.
• İnternet vergi dairesi veya interaktif vergi dairesi uygulamaları üzerinden mükelleflerce
kendi adlarına düzenlenen e-arşiv, e-fatura, e-serbest meslek makbuzu, e-müstahsil
makbuzu belgelerinin listelenebileceği ekranların kullanıma açılması için çalışmalar
yapılacaktır.
• e-Fatura, e-arşiv, e-irsaliye, e-serbest meslek makbuzu, e-müstahsil makbuzu, e-defter
uygulamalarına dahil olan mükellef sayılarının artırılmasına yönelik mevzuat, teknik ve
altyapı geliştirme çalışmaları sürdürülecektir.
4.3. Bilgi İşlem Faaliyetleri
• GİBİNTRANET uygulaması, ihtiyaçlar doğrultusunda daha da geliştirilerek etkin bir
şekilde bilgi sorgulama, istatistik alma ve bilgi girişi yapılmasına imkân sağlamaya ve
yeni tasarımlar yapılmaya devam edilecektir.
• Ticaret Bakanlığından “Yatırım Teşvik Belgesi”ne bağlı yurt içi ve yurt dışı “Makine
Teçhizat Bildirim Formu”nun elektronik ortamda alınması ve bu bilgilerin taşra ve
merkez birimlerine GİBİNTRANET üzerinden gösterilmesi planlanmaktadır.
• Mükellefler tarafından verilmesi gereken beyannamelerin % 99’u elektronik ortamda ebeyanname sistemi üzerinden alınmaktadır. Veraset ve İntikal Vergisi beyannamesinin
elektronik ortamda alınması için gerekli çalışmalar tamamlanacaktır. Vergi mevzuatı
gereği kıst dönem faaliyetlere ilişkin beyannamelerin de elektronik ortama alınması ile
tüm beyannameler elektronik ortama taşınmış olacaktır.
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• Diyarbakır İli Bismil ilçesinde bulunan bağlı vergi dairesi (malmüdürlüğü bünyesinde)
kapatılmış olup yeni kurulan Bismil Vergi Dairesi Müdürlüğü 06.08.2018 tarihi itibarıyla
faaliyete geçirilmiştir.
• Tekirdağ İli Şarköy ilçesinde bulunan bağlı vergi dairesi (malmüdürlüğü bünyesinde)
kapatılarak yeni kurulan Şarköy Vergi Dairesi Müdürlüğünün 13.08.2018 tarihi itibarıyla
faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır.
• Engellilik Vergi İndirimi Sistemi ile engelli vatandaşların vergi indirimi ile ilgili
işlemlerinin elektronik ortamda takip edilmesi sağlanacaktır. Proje kapsamında 2018
yılında Sağlık Kurulu Raporlarının Sağlık Bakanlığından elektronik ortamda temin
edilmesi ve pilot olarak kullanıma açılması planlanmaktadır.
• Tarhiyat Öncesi Uzlaşma/Tarhiyat Sonrası Uzlaşma ve Anlaşmalı Matbaalar
programlarının yeniden yazılımı yapılarak, GİB portal uygulaması ile entegrasyonu
sağlanacaktır. Projenin 2018 yılı içerisinde kullanıma açılması planlanmaktadır.
• e-Tebligat sisteminin geliştirilme ve genişletilmesine yönelik çalışmalara devam
edilecektir. Bu kapsamda; düzeltme fişi, borcu yoktur yazıları gibi mükellefe
gönderilecek belge türlerinin e-tebligata uygun şekilde otomasyon sisteminde
düzenlenmesine ilişkin yazılım çalışmalarına devam edilecektir.
• Ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin e-arşiv fatura
sistemi ile entegrasyonu çalışmaları sürdürülecektir.
• Akaryakıt istasyonlarında kullanılan ödeme kaydedici cihazların yeni nesil ödeme
kaydedici cihazlarla dönüşümüne ilişkin teknik, mevzuat ve altyapı geliştirme çalışmaları
yapılacaktır.
• Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Vergi Daireleri Müdürlüklerinde KEYS’in
yaygınlaştırılma çalışmalarında son aşamaya gelinmiş olup gerekli eğitim ve
yaygınlaştırma çalışmaları 31.08.2018 itibarı ile tamamlanacaktır.
• MDOS projesinin aksaklıklarının giderilmesine ve geliştirme çalışmalarına devam
edilecektir.
• Dava Takip Programı (DATAP) yeni versiyonunun yaygınlaştırılması, DATAP/UYAP
entegrasyonu ve DATAP uygulama geliştirme ve güncelleme çalışmalarına devam
edilecektir.
• Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) veri tabanında bulunan bilgilerin Başkanlığımızla
paylaşılmasını sağlamak amacıyla Başkanlığımız ve Adalet Bakanlığı arasında
görüşmeler tamamlanmış olup; veri transferine ilişkin protokol imzalanacaktır.
• Mükelleflere sunulan tüm hizmetlerin internet ve mobil uygulamalar üzerinden elektronik
ortamda sunulmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir.
• Kamu Alacakları Tahsilat Platformu (KATP) projesi kapsamında Adalet Bakanlığından,
yargı harçları ve yargılama giderleri başta olmak üzere vergi dairelerince takibi gereken
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adli ve idari para cezaları, yiyecek bedelleri gibi alacakların tahakkuk verilerinin
elektronik ortamda alınması hedeflenmektedir.
Aynı proje kapsamında, Ticaret Bakanlığından “tüketici hakem heyeti bilirkişi ücreti” ve
“tüketici hakem heyeti tebligat masrafı” vergi türlerinin tahakkuk verilerinin elektronik
ortamda alınması hedeflenmektedir.
• Defterdarlıklara bağlı vergi dairelerinde yeni iş takip uygulanması için gerekli çalışmalar
ve açılışlar devam edecektir.
4.4. Mevzuat Çalışmaları
• Ülkemiz ile Botsvana ve Zambiya arasında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları
imzalanması amacıyla müzakerelerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
• Ülkemiz ile Fransa arasında uygulanmakta olan çifte vergilendirmeyi önleme
anlaşmasının revize edilmesi amacıyla müzakerelerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
• 3065 sayılı KDV Kanununda 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecek düzenlemelere
yönelik alt mevzuat çalışmaları tamamlanacaktır.
• 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca,
2018 yılı için yeniden değerleme oranının tespit edilmesine ilişkin genel tebliğin
hazırlanarak 31.12.2018 tarihinden önce yayımlanması planlanmaktadır.
• 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine göre, 2019 yılında
uygulanacak, bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerinin tespitine ilişkin tebliğin
hazırlanarak 31.08.2018 tarihine kadar yayımlanması hedeflenmektedir.
• 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine göre, 2019 yılına ait emlak
(bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2019 yılında mükellef olacakların emlak vergi
değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim
değerlerinin tespitine ilişkin tebliğin hazırlanarak 31.12.2018 tarihine kadar
yayımlanması hedeflenmektedir.
• 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesine göre, konut,
işyeri ve diğer şekillerde kullanılacak binalar için 2019 yılında uygulanacak çevre
temizlik vergisi tutarlarının belirlenmesine ilişkin tebliğin hazırlanarak 31.12.2018
tarihine kadar yayımlanması hedeflenmektedir.
• 2019 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 31.12.2018
tarihinden önce yayımlanması amaçlanmaktadır.
• 2019 yılında uygulanacak 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu
harçların (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil)
yeniden değerleme oranında artırılmasına ilişkin tebliğ hazırlanarak 31.12.2018
tarihinden önce yayımlanması amaçlanmaktadır.

53

• 2019 yılında uygulanmak üzere konsolosluklarımızca döviz cinsinden alınmakta olan
harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsal sayıların yeniden
belirlenmesine ilişkin tebliğ hazırlanarak 31.12.2018 tarihinden önce yayımlanması
amaçlanmaktadır.
• 2019 yılında uygulanmak üzere 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü
maddesinde yer alan maktu istisna miktarları ile 16 ncı maddesinde yer alan ve 2018
yılında uygulanan matrah dilim tutarlarının 2018 yılı için belirlenen yeniden değerleme
oranında artırılmasına ilişkin tebliğ hazırlanarak 31.12.2018 tarihine kadar yayımlanması
hedeflenmektedir.
• 2019 yılında uygulanacak 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununa bağlı (I), (I/A),
(II), (IV) sayılı tarifelerde yer alan vergi tutarlarının yeniden değerleme oranında
artırılmasına ilişkin tebliğ hazırlanarak 31.12.2018 tarihinden önce yayımlanması
amaçlanmaktadır.
• 2019 yılında uygulanacak, Gelir Vergisi Kanununda yer alan maktu had ve tutarların aynı
Kanunun mükerrer 123 üncü maddesine göre, 2018 yılı için belirlenen yeniden
değerleme oranında artırılmasına ilişkin tebliğ hazırlanarak 31.12.2018 tarihinden önce
yayımlanması amaçlanmaktadır.
• Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunan mükelleflerin, yeni ve
eski nesil ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen satışlara ait Z raporu mali
verilerinin Başkanlığımıza elektronik ortamda bildirilmesine yönelik izlenecek usul ve
esaslar hakkında teknik kılavuzlar yayınlanmıştır. Bu kapsamda başvuru ve bildirimler
için ilgili internet platformlarının büyük bir kısmı mükelleflerimizin kullanıma açılmış bir
kısmının çalışmalarının ise Ekim/2018 ayına kadar tamamlanması ve ayrıca elektronik
ortamda temin edilecek yazarkasalara ilişkin bu verilerin mevcut e-fatura ve e-arşiv
sistemleri ile entegrasyonuna ilişkin çalışmaların tamamlanması planlanmaktadır.
4.5. Etkin Bir Tahsilat Yönetimi İçin Yapılacak Çalışmalar
• Kamu alacaklarının süratle tahsili, takip masraflarının (posta, kırtasiye vb.) ve idare ile
ilgili kurumların iş yükünün azaltılması, zaman tasarrufu sağlanması amacıyla,
 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce tutulan sicil nezdinde araştırılması yapılan sivil
hava araçlarının,
 Türkiye Ziraat Odaları Birliğine bağlı odalar tarafından tutulan sicillere kayıtlı iş
makinalarının elektronik ortamda sorgulanmasına ve haczine ilişkin görüşmeler ile
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nezdinde araştırılması yapılan iş
makinelerinin,
haczinin elektronik ortamda yapılmasına ilişkin görüşmelere devam edilecektir.
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4.6. Vergi Yönetimi ve Denetiminde Etkinleştirme Çalışmaları
• Kayıt dışı ekonomi ile her alanda mücadele edilmesi amacıyla gerekli çalışmalara devam
edilecektir.
• Başta ÖTV ve KDV olmak üzere vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi amacıyla analiz ve
denetim çalışmalarına devam edilecektir.
• KDV iadelerinin aylar itibariyle takip edilerek il, vergi dairesi, mükellef, iade hakkı
doğuran işlem türü, iadenin gerçekleşme türü, yeminli mali müşavir, iadenin gerçekleşme
süresi, iade yapılan faaliyet, sektör kodları detayında analiz edilmesine yönelik çalışmalar
yapılacaktır.
• KDV İadelerinin Etkinleştirilmesi ve Hızlandırılması, İade Süreçlerinin
Standartlaştırılması Eylem Planı kapsamında, YMM KDV iadesi raporlarının elektronik
ortamda alınabilmesine ilişkin teknik altyapı çalışması, söz konusu raporların ve rapora
yönelik eksikliklerin gerek ilgili taşra birimleri gerekse YMM’ye iletilmesine yönelik
süreç akışının tasarlanması çalışmaları ile mevzuat düzenlemelerine yönelik çalışmalar
tamamlanarak pilot olarak seçilecek il/illerde uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.
• Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliğleri
çerçevesinde gerekli analiz, denetim ve inceleme çalışmaları sürdürülecektir.
• Özel Tüketim Vergisi İadeleri Risk Analiz Projesi (ÖTVİRA) kapsamında 03.04.2018
tarihinde yayınlanan 23 No.lu ÖTV Sirküleri uyarınca 01.07.2018 tarihinden itibaren,
“aerosol” üretiminde kullanılmış LPG teslimlerinden kaynaklanan iade talepleri, “oto
biodizel” ile harmanlanmış motorin teslimlerinden kaynaklanan iade talepleri ve ÖTV
ödenerek satın alınan malların ihracat teslimlerinden kaynaklanan iade taleplerine ilişkin
listelerin İnternet Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda alınmasına başlanacaktır.
• ÖTVİRA kapsamında elektronik ortamda alınan iadeye esas listelerin, sistem üzerinden
kontrol ve denetimi yapılarak her bir iade türü için oluşturulacak iade raporları vergi
dairelerinin kullanımına açılacaktır. Böylece ÖTV kaynaklı iadelerinin kontrollü,
merkezden takip edilebilen, iade işlemlerinde görevli personelin iş yükünü azaltarak
hatalı işlemlerin önüne geçilmesini sağlayan, aynı zamanda haksız iadeleri engelleyen bir
süreç içerisinde gerçekleştirilmesi mümkün olabilecektir.
• Elektronik ortamda bulunan tüm verileri etkin analiz araçları ve alanında uzman ekiplerce
risk analizleri çerçevesinde sürekli olarak izlenmesi, analiz edilmesi ve riskli olarak tespit
olunan mükellef/sektörlere ilişkin tedbirlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde alınması için
risk analizi birimi oluşturma çalışmaları devam edecektir.
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