
 

 

 

 

GİB’den Proaktif 
Açılımlar 

“İnternet Vergiciliği” 
 

 
 

 Gelir İdaresi Başkanlığı Yazılım Dairesi 13 Ocak 2015 tarihinde TÜRMOB ve ülke 

genelinden SMMM Oda temsilcilerinin katılımında “İnternet Vergiciliği” sloganıyla tanıtım 

toplantısı düzenledi. 

 Yakın zamanda kullanıma sunulacağı açıklanan uygulamalar, aslında bugüne kadar 

alışık olduğumuz GİB uygulamalarının bir araya toplandığı ve teknolojik gelişmelerin 

yansıtıldığı yeni nesil ara yüz tasarımlarından ibaret ve tabi ki yeni eklenen işlevleri de 

barındırıyor. Tanıtım sunumu ardından pek alışık olmadığımız şekilde katılımcı meslek 

mensuplarının görüş ve önerilerinin tek tek not alınıp hemen yanıtlanması ve çözüm ortağı 

olarak ifade edilmemiz toplantının sürpriz gelişmesiydi. 
 

Nedir bu “İnternet Vergiciliği”: yapılan sunum ve demo uygulama ışığında özet olarak; 

 Her işlem için farklı web siteleri (E-Beyanname, İnternet VD, Btrans vb) tek ara yüzde 

toplanmış ve mevcut işlevler yeni ara yüzle tasarlanmış durumda, 

 

 Menüler kullanıcı yetkisine göre düzenlenecek örneğin kullanıcı girişi yapan meslek 

mensubu YMM veya matbaaların menülerine ulaşamayacak,   

 

 Beyannameler Web formları vasıtasıyla 
on-line olarak doldurulacak. Halen 
kullanılan Java tabanlı XML dosya 
aktarımından vazgeçilmiş, mevcut 
yazılımların yeni uygulamalara 
uyarlanması için yeni ve eski yapıların 
geçici bir süre birlikte kullanılabileceği 
açıklandı. Demo uygulama ışığında 
beyanname doldurma ve onaylama 
aşamaları aşağıdaki şekilde olacak; 

  

o Web sitesine kullanıcı bilgileriyle giriş yapılacak, 

o Mükellef ve beyanname seçimi yapılacak, 

o Web formları vasıtasıyla beyanname doldurulacak, 

 

 



 

 

o İstenirse doldurulan beyannameler her aşamada taslak olarak kaydedilebilecek 

ve daha sonraki oturumlarda kalınan yerden doldurmaya devam edilebilecek, 

o Önceki dönemlere ilişkin beyan bilgileri kopyalanarak yeni dönem 

beyannameleri doldurulabilecek, 

o Kayıt ve onay ardından, PDF formatında beyan ve tahakkuk dosyaları 

kopyalanabilecek, 

o Onaylanmış beyanname ve tahakkuk fişleri mail olarak gönderilebilecek. 

Açıklanan haliyle önceki BDP 
uygulamasından web formlarına geçişin 
çok sayıda beyanname üretilen mali 
müşavirlik ofisleri açısından uygulamadaki 
zorluklarını kullandığımız muhasebe 
yazılımlarının nitelikleri belirleyecektir. 
Luca gibi web tabanlı yazılımlar ile .Net 
teknolojisi kullanan yazılımların uyumu 
çabuk ve hızlı olacaktır. 
   

Değişimin getirdiği yenilikler ve avantajlar 
ise şöyle sıralanabilir;  

 

o Aracılık ve Sorumluluk sözleşmesi düzenlenen tüm mükelleflerin, içinde 

bulunulan döneme ait verilmesi gereken tüm beyannameleri listelenecek, 

o Beyanname doldurma da girilen bilgiler kontrol edilerek, beyannamelerin test 

edilmesi (Şu anki uygulamada da kısmen mevcuttur), 

o Verilmemiş beyannameler yasal süresi içinde güncel olarak listelenebilecek, 

o Verilmemiş beyannameler için talepte bulunan mükellefin seçtiği iletişim 

araçlarına uyarı mesajı gönderilecek (sms, mail vb), 

o Beyanname verme, ödeme ve takibe düşme gibi tüm süreçlerde mükellefe 

uyarı mesajları gönderilecek, 

o Tahakkuk eden vergilerin, otomatik ödeme talimatı ile banka hesaplarından 

tahsili üzerinde çalışma yapılacak, 

o Vadesi geçmiş vergilerin de on-line tahsilatı aktif edilecek, 

o Tarh edilen vergiler ile cezalar mükelleflere sms ile bildirilecek. 

 E-Beyanname dışında kalan diğer gelişmelerde şöyledir; 

o Tüm mükelleflere kullanıcı şifresi verilmesi sağlanacak, mükellef faaliyetini 

sonlandırsa bile şifreleri aktif olacak, 

o Şifre hatırlatma ve değişikliği sms ile yapılabilecek, 

o Meslek Odaları sadece üyelerine ait Basit Usul beyannamelerini verebilecek, 

(Örneğin Kuaförler Odası sadece kendi üyelerinin beyanlarını verebilecek) 

o Vergi dairesi onaylı bilanço ve gelir tablosu elektronik ortamda alınabilecek, 

o Mükelleflerin bazı işlem talepleri on-line olarak alınabilecek, 

o KEP sistemine kayıtlı mükelleflere elektronik tebligat yapılacak, 

o İnternet vergiciliğine mobil ortamda erişim sağlanacak. 

 

 



 

Meslek mensuplarımızdan gelen öneri ve talepler ise; 

 Meslek mensupları dışında, yardımcı personel için kullanıcı oluşturulması ya da 

meslek mensuplarına verilen şifre ile internet vergiciliğinde birden fazla oturum 

açılabilmesi, 

 Form BA-BS bildirimlerindeki tutarsızlıkların mesaj olarak verilmesi, 

 Sürekli mükellefiyeti olmayan mükelleflere de damga vergisi beyanlarının 

verilebilmesi, 

 Bağımlı çalışan meslek mensuplarının işten ayrıldığında kullanıcı şifrelerinin İdare 

tarafından otomatik olarak iptalini sağlayacak sistemin oluşturulması, 

  Aracılık ve sorumluluk sözleşme girişlerindeki defter tasdik bilgilerinin Noterler 

Birliğinden alınan bilgilerle otomatik olarak aktarılması, 

 Onaylanmış beyannamelerin toplu olarak indirilebilmesi 

Şeklinde özetlenebilir.  

Tüm bu geliştirmelerin tek amacı mükellef veya meslek mensuplarına daha fazla 

kolaylık sağlamak değil elbette; İdare muhasebe yazılımlarının kontrolsüz erişimlerinden 

rahatsız ve bu tarz kolay erişimlerin getirdiği yükün önüne geçmek ve performans kayıplarını 

minimize etme çabasında ve belki de en etkili amaç kayıt dışıyla daha etkin mücadele. Bilindiği 

üzere, Gelir İdaresi kayıt dışıyla mücadele için uzun vadeli eylem planını yapmış durumda ve 

planı kademeli ve tavizsiz bir şekilde uyguluyor. Hedeflere ulaşabilmek için de daha gelişmiş 

veri analiz sistemlerine ihtiyaç duyuyor haliyle bu araçları kullanabilmek için veri tabanlarını 

yenilemek,  alt yapısını güçlendirmek zorunda. Maliye Bakanlığı oldukça kararlı olduğunu 

uluslararası deneyimlerden de sonuna kadar yararlanarak gösteriyor. Örneğin casus yazılım 

olarak nitelenen Hollanda ve İngiltere tarafından geliştirilmiş elektronik ticaret siteleri ile ilgili 

tarama ve bilgi toplama işlemleri yapan Xenon web robotunu 2014-2015 yıllarında kullanmak 

üzere 89.000 Euro bedelle Hollanda Gelir İdaresi Başkanlığından 2 yıl süreyle satın almıştır. 

Elektronik denetim, e-fatura, e-arşiv, e-defter, Btrans vb uygulamaların ticaretin vazgeçilmezi 

haline gelmesi doğal gelişim olarak karşımıza çıkıyor. 

Gelir İdaresinin temsilcilerinin toplantıdaki konuşma ve yaklaşımlarından meslek 

mensuplarının İdarenin hedefleri açısından haklı olarak sahip olduğu kilit rolü benimsemeye 

başladığı açıkça hissedilmekteydi. Nitekim açılış konuşmasını yapan Daire Başkanı, Proje 

Koordinatörü görüş ve katkılarımızı dinleyerek not almışlardır. Sunumun 2. yarısında mevcut 

hazirunu öğrenen e-defter’den sorumlu Daire Başkanı da toplantıya katılmış ve söz alarak e-

defter uygulamasına ilişkin görüş ve önerilerimize ihtiyaç duyduklarını, uygulamadaki her türlü 

aksaklık ve önerileri bizzat kendisinin mail adresine gönderilmesini ısrarla talep etmişlerdir. 

Her gelişme sonrası geçiş evresinde öngörülemeyen sorunlar ister istemez doğacaktır, İdarenin 

geçiş döneminde makul süre eski ve yeni uygulamaları birlikte çalıştıracak olması sorunları 

önemli ölçüde minimize edecektir. 

İnternet Vergiciliği projesi meslek camiamıza ve ülkemize hayırlı olsun… 


