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Öz 

Gelir daresi Ba kanl� � (G B) vergi tahsilat oran�n� yükseltmek, vergi maliyeti olarak görülen unsur-
lar� azaltmak ve vergiye gönüllü uyumun artt�r�lmas�n� sa lamak  ad�na son dönemlerde bili im tek-
nolojilerindeki h�zl� geli ime ayak uydurmaya çal� maktad�r. Bu do rultuda yap�lan çal� malar Vedop 
1-2-3 sistemleri ile ba lam�  ve elektronik beyanname, elektronik defter, elektronik tebligat, elektro-
nik yoklama vb. sistemlerin hayata geçirilmesiyle önemli bir boyut kazanm� t�r. Bu ba lamda çal� -
man�n amac� bili im sistemlerindeki geli melerin vergisel alandaki yans�malar�n�n hem mevzuat 
aç�s�ndan hem de uygulama sonuçlar� ile ilgili istatistikî bilgiler aç�s�ndan incelenerek istenilen 
amaçlara ula �l�p ula �lmad� �n�n ortaya konulmas�d�r. Çal� man�n sonunda E-Beyanname, E-Fatura, 
E-Defter, E-Tebligat, E-Yoklama ve E-Haciz uygulamalar�n�n daha etkin kullan�lmas�, uygulamalar 
neticesinde elde edilen tasarruf düzeylerinin ve vergi tahsilât oran�n�n arzu edilen düzeye ç�kar�lma-
s�na yönelik neler yap�lmas� gerekti ine yönelik öneriler sunulacakt�r. 
Anahtar Kelimeler : E-Devlet, E-Maliye, E-Vergileme 
JEL S�n�flamas�: L86, H20, K34, O38 

Impact and Assessment on E-Taxation of Developments in Information 
Systems in Turkey 

Abstract 

The Department of Revenue Administration (IOP) has recently been trying to keep pace with the 
rapid development of information technologies in order to increase the tax collection rate, decrease 
the tax costs, and increase the voluntary compliance. Work carried out in this direction started with 
Vedop 1-2-3 systems and gained an important dimension with the activity passing of many systems 
such as electronic declaration, electronic notebook, electronic notification and electronic inspection. 
In this context the aim of the study is to examine whether the reflections of the developments in the 
information systems on tax revenues are examined in terms of both statutory and statistical 
information about the results of the legislation and whether the desired aims have been achieved. At 
the end of the workshop, suggestions will be made on how to use electronic declaration, electronic 
notebook, electronic notification and electronic inspection and electronic attachment applications 
more effectively, saving levels in terms of applications and what needs to be done to raise tax 
collection rates to the targeted level. 
Key words: E-Government, E-Finance, E-Taxation 
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1. Giri  

Devlet olgusunun ortaya ç�kt� � andan itibaren devletlerin en önemli fonksiyonu toplumsal 
ihtiyaçlar�n yerine getirilmesidir. Geçmi ten günümüze toplumsal ihtiyaçlar kamu hizmet-
leri arac�l� �yla yerine getirilmektedir. Kamu hizmetlerinin sunumunda yararlan�lan en 
önemli finansman kayna � ise vergilerdir. Bu ba lamda devletler, vergi gelirlerini mümkün 
oldu unca vergi kapasitesine yak�n bir düzeyde tahsil edebilme gayreti içerisinde olmu lar-
d�r. Son zamanlarda vergi gayretinin vergi kapasitesine yak�nla t�r�lmas� amac�yla bili im 
sistemindeki geli melerden yararlan�lmas� ise kaç�n�lmaz bir geli me olarak görülmektedir.  

Netice itibariyle bili im sisteminde ya an�lan geli melere paralel olarak kamu hizmetlerinin 
sunumunda bili im teknolojisinden yararlan�lmaya ba lan�lm� t�r. Bu ba lamda ortaya 
ç�kan geli meler E-devlet olgusunun ortaya ç�kmas�na vesile olmu tur. Bu geli melerin 
önemli yans�malar�n�n oldu u kamu alanlar�ndan birisi de Hazine ve Maliye Bakanl� � 
(HMB) bünyesinde yap�lan hizmetlerde görülmektedir.  

Hazine ve Maliye Bakanl� �; mükellef odakl� hizmet anlay� �, kay�t d� � ekonomiyle müca-
delede, vergisel i lemlerin daha h�zl�, güvenilir, tasarruflu bir ekilde yap�lmas� amac�yla 
bili im sistemlerindeki geli meleri yakinen takip etmekte ve vergisel i lemlerde kullan�l-
mas� yönünde azami gayret göstermektedir. Bu ba lamda ya an�lan geli melere bak�ld�-

�nda HMB, vergi mükelleflerinin vergisel i lemlerinin neredeyse tamam�na yak�n�n�, vergi 
dairelerine gitmeden elektronik ortamda yapabilmelerini sa lam� t�r. Bu çerçevede beyan-
name verme, bildirimde bulunma, ödeme yapma gibi birçok vergisel i lemin elektronik 
ortama ta �nd� � görülmektedir. HMB taraf�ndan gerçekle tirilen E-vergileme uygulamalar� 
ile hem vergi mükelleflerinin hem de vergi idaresinin vergisel i lemler nedeniyle üstlenmi  
olduklar� maliyetler azal�rken hizmet h�z� ve kalitesi de artmaktad�r. 

Bu çal� mada öncelikle elektronik devlet kavram� ve Türkiye’deki elektronik devlet uygu-
lamalar� hakk�nda bilgi verilmi tir. Daha sonra ise E-devletin geli im a amalar� ve E-devlet 
uygulama amaçlar�ndan bahsederek E-devlet uygulamalar�n�n vergisel alandaki yans�mala-
r�ndan baz�lar�na ili kin mevzuatsal düzenlemeler ve uygulama sonuçlar�yla ilgili istatistikî 
bilgiler verilmi tir. Bu ba lamda bili im sistemlerindeki geli melerin vergisel alandaki 
yans�malar�n�n hem mevzuat aç�s�ndan hem de uygulama sonuçlar� ile ilgili istatistikî bil-
giler aç�s�ndan incelenerek istenilen amaçlara ula �l�p ula �lmad� � ortaya konulmaya çal�-
�lm� t�r.  
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2. Elektronik Devlet Kavram� ve Türkiye’de Elektronik Devlet Uygulamalar� 

2.1. Elektronik Devlet Kavram� ve Geli imi 

Devlet olgusuna tarihsel aç�ndan bak�ld� �nda, devletin, tarihsel ve sosyal zorunlulu un 
gere i olarak meydana geldi i anla �lmaktad�r. Devlet kurumu karma �k ve girift ili kiler-
den meydana gelen kurallar bütünüdür. Bu ba lamda devleti tan�mlayacak olursak, devlet; 
klasik ve modern uygulamalar�n zaman içerisinde yenilenerek ve birbiri üstüne eklenerek 
olu turdu u kurumlar ve kurallar birli idir (Deliba  ve Yi it, 2005: 180,181). 

20. yüzy�lda bilgi teknolojilerinde ya anan h�zl� geli meler ve 1990 y�l�nda internet ve web 
portallar�n�n geli imi ile birlikte E-devlet sisteminin do du u söylenebilir. Günümüzde ise 
ak�ll� telefon, tablet, yapay zekâ gibi teknolojilerin ola anüstü bir h�zla geli mesi E-devlet 
sistemlerinin geli imini vazgeçilmez hale getirmi tir. 

E-devlet, kavram olarak elektronik devlet kavram�n�n k�salt�lm�  eklidir. Literatürde “ak�ll� 
devlet”, “dijital devlet” eklinde tan�mlamalar�n yap�ld� � da görülmektedir. Dar anlamda 
ise E-devlet; devletin iç i leyi i kapsam�nda sundu u kamusal hizmetlerde bili im teknolo-
jilerini kullanarak, bireylerin bilgi ve kaynaklara daha h�zl� bir ekilde ula mas�n� sa layan 
bir uygulama olarak ifade edilebilecektir. Böylece olu turulan bu ortamla bireyler geçmi e 
ve bugüne ait bilgileri ö renmekte ve bunlar� ortaya ç�karmaktad�r (U ur ve Çütcü, 
2009:3). 

Kamu hizmeti, bir devletin, kendi vatanda lar�n�n, genel, temel ve insani ihtiyaçlar� ve 
faydas� için o ülkenin insan kaynaklar�, sermaye gücü ile do al zenginliklerini kullanarak 
verdi i hizmettir. E-devlet son yüzy�l�n önemli geli melerinden olan teknolojik, elektronik 
ve telekomünikasyon gibi imkanlar� kullanarak, devletin sunmak zorunda oldu u kamu 
hizmetleri ve/veya ki ilerin devlete kar � olan görevlerini h�zl� ve verimli bir ekilde sun-
mas� ile ilgili bir uygulamad�r (Y�ld�r�m, 2006:53). 

Bili im teknolojilerinin h�zla geli ip kamu sektöründe etkin bir araç olarak kullan�lmas� ile 
birlikte E-devlet kavram� mevzuata kapsaml� olarak ilk kez 2002 y�l�nda Amerika Birle ik 
Devletleri (ABD) E-Devlet Kanunu ile girmi tir. ABD’de yap�lan yasal düzenlemelere 
bakt� �m�zda E-devleti, “kamu hizmetlerine eri im ile bu hizmetlerin sunumunu iyile tire-
rek devlet idaresinin geli tirilmesi amac�yla devlet taraf�ndan web tabanl� internet uygula-
malar�n�n ve di er bili im teknolojilerinin kullan�lmas�” olarak tan�mlamaktad�r (Temur, 
2011:9-10). Burada kar �m�za ç�kan devlet olgusu her ne kadar kamusal hizmetlerin sunu-
munda elektronik geli melerden yararlansa da devletin yerine getirmesi gereken temel 
görevlerinde herhangi bir de i iklik söz konusu olmamaktad�r. Dolay�s�yla E-devlet uygu-
lamas� ile geleneksel devlet anlay� � kapsam�ndaki temel fonksiyonlarda herhangi bir de i-
iklik olu maks�z�n, devlet i levinin nas�l ve hangi araçlarla gerçekle mesi gerekti i üzerine 
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bir de i im ya anmaktad�r. E-devlet uygulamas�nda hizmet alan taraf ile hizmet sunan taraf 
yüz yüze kar �la maks�z�n kamu bilgi sistemi arac�l� �yla kamusal hizmeti talep eden taraf, 
talep etti i kamu hizmetine eri ebilmektedir (Öz ve Bozdo an, 2012:71). 

E-devlet kavram�, elektronik bilgi ve ileti im teknolojileri arac�l� �yla kamusal hizmetlerin 
daha verimli, etkin, h�zl� ve effaf bir ekilde gerçek ve tüzel ki ilere dü ük maliyetle su-
nulmas�d�r. Bu ba lamda E-devlet uygulamalar� neticesinde, devlet-vatanda , devlet-özel 
sektör ve devlet-sivil toplum kurulu lar� ba ta olmak üzere di er kurum ve kurulu larla 
olan ili kilerde minimum düzeyde sorun ve problem ya anmas�n� hedeflemektedir ( ahin, 
2008: 45,46). 

E-devlet kavram� hakk�nda uluslararas� kurulu lar�n tan�mlamalar�n� inceleyecek olursak;  

Dünya Bankas� kaynaklar�na göre E-devlet kavram�: “Kamu idari ünitelerinin enformasyon 
teknolojilerini (örne in geni  alan a lar�, internet, mobil ileti im vb.) kullanarak vatanda -
lar, i letmeler ve di er devlet birimleri aras�ndaki ili kilerini dönü türmesi” yoluyla ekil-
lenen devlet yap�s�d�r (Erdal, 2002). 

Avrupa Komisyonu kaynaklar�na göre E-devlet kavram� ise, “Kamuya verilen hizmetleri 
iyile tirmek, demokrasiyi güçlendirmek ve kamu politikalar�n� desteklemek amac�yla, ör-
gütsel de i imler ve yeni personel yetkinlikleriyle birle ik olarak kamu yönetiminde bilgi 
ve haberle me teknolojilerinin kullan�m�na dayal� devlet yap�s�d�r” olarak tan�mlanmaktad�r 
(European Commission, 2003). 

2.2. Türkiye’de Elektronik Devlet Uygulamalar�n�n Geli imi 

Türkiye’nin elektronik devlet kavram�yla tan� mas� 1980’li y�llar�n ba lar�na kadar dayan-
maktad�r. Bu y�llar ayn� zamanda Türkiye’de ekonomik politikalar�n liberalle meye ba la-
d� � ve ayn� zamanda devlet yap�s�na yönelik baz� de i imlerin ya and� � y�llard�r (Öz ve 
Bozdo an, 2012:68).   

Türkiye’de, dünyadaki bili im teknolojilerinde meydana gelen de i ime ayak uydurmak 
ad�na 1980’li y�llardan itibaren bilgi ve ileti im teknolojileri çal� malar�na önem vermeye 
ba lam�  ve bu kapsamda telekomünikasyon altyap� yat�r�mlar�n�n güçlenmesi ad�na önemli 
ad�mlar at�lm� t�r. Ancak bilgi teknolojileri kullan�m� süreç içerisinde artm� sa da istenilen 
düzeye ula amam� t�r. Ekonomik krizler, finans sektöründe ya an�lan krizler, siyasal istik-
rars�zl�k gibi sorunlar bu e ilimin s�n�rl� düzeyde kalmas�na neden olmu tur (Öktem ve 
Ayd�n, 2014). 

Günümüz itibariyle Türkiye, 6 Temmuz 2016 tarihinde aç�klanan Dünya Ekonomik Fo-
rumu Küresel Bilgi Teknolojisi (2016) raporuna göre bilgi toplumuna haz�rl�k aç�s�ndan 
139 ülke aras�nda 48’inci s�rada yer almaktad�r. Raporda Türkiye’nin telekomünikasyon 
altyap�s� özellikle takdir edilmi  ve sunulan hizmetlerin görece ucuz oldu u belirtilmi tir. 
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Endeksin bir parças� olan bu durum Türkiye’nin puan�n� yukar� çeken faktörlerden birisi 
olmu tur (Yürük, 2017: 9,10). Söz konusu rapordaki ülke s�ralamalar�n�n bir k�sm� a a �da 
Tablo-1’de verilmi tir. Tablo incelendi inde, özellikle skandinav ülkeleri ba ta olmak 
üzere bilgi ileti im teknolojilerinde geli mi  olan ülkelerin bu endekste ilk 10’da yer ald� � 
gözlemlenmektedir.  

Tablo 1: Bilgi Toplumuna Haz�rl�k Endeksi  

SIRA ÜLKE DE ER 
1 Singapur 6,0 
2 Finlandiya 6,0 
3 sveç 5,8 
4 Norveç 5,8 
5 ABD 5,8 
6 Hollanda 5,8 
7 sviçre 5,8 
8 Birle ik Krall�k 5,7 
9 Lüksenburg 5,7 
10 Japonya 5,6 
48 Türkiye 5,6 

Kaynak: World Economic Forum [WEF], 2016 

Türkiye’de bilgi toplumu yolunda gerçekle tirilen ilk olu um 1997 y�l�nda “Bilgi ve Tek-
noloji Yüksek Kurulu (BTYK)” taraf�nca al�nm�  olan kararlar çerçevesinde ya an�lan 
dü ünce dönü ümüdür. Bu durum Türkiye’de E-devlet uygulamalar�na yönelik önemli 
ad�mlar�n at�lmas� olarak gösterilebilecektir. Kurul’un 1997 y�l�nda alm�  oldu u kararlar 
(Çar�kç�, 2010:102): 

 TUENA olarak ifade edilen Ulusal Enformasyon Altyap�s� ana plan�n�n kurulmas� 

 ULAKB M olarak ifade edilen Ulusal akademik a  ve bilgi merkezinin kurulmas� 
 Türkiye’de Elektronik Ticaret a �n�n kurulmas�d�r. 

 
Türkiye’nin bilgi toplumuna dönü ümü yolundaki ikinci olu umu ise 1998 y�l�nda uygula-
maya konulan Kamu-Net Projesidir. Üçayaktan olu mas�na karar verilen projede öncelikle, 
devletin içyap�s� içerisinde bili im ve internet teknolojisinin kullan�lmas�, daha sonra ki iler 
ile devlet aras�ndaki ili kilerin internet ortam�na ta �nmas�, son olarak ise kat�l�mc� yöne-
tim, yöneti im, saydaml�k ve kamusal denetim amac� kapsam�nda bilgi teknolojisinin kul-
lan�m�n�n gerçekle tirilmesidir (Eser, 2011:126.). 

Kamu-Net Üst Kurulu taraf�ndan 2001 y�l�nda “E-Avrupa + Eylem Plan�” Türkiye’de de 
uyumla t�rma çal� malar� kapsam�nda “E-Türkiye Giri imi”ne geçilmi  oldu. Bu ba lamda 
bir sonraki y�l “E-Türkiye Giri imi Eylem Plan�” haz�rlanarak yay�mland�. 2003 y�l�na 
gelindi inde haz�rlanm�  olan eylem plan� tam anlam�yla uygulamaya al�namad� � netice 
itibariyle beklenen katk�n�n sa lanamad� � görülmü tür. Bu do rultuda ç�kar�lan Ba ba-
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kanl�k Genelgesi ile farkl� kamu kurumlar� arac�l� �yla yürütülmeye çal� �lan bilgi ve ileti-
im teknolojileri ile ilgili çal� malar (günümüz itibariyle kald�r�lm�  olan) Devlet Planlama 

Te kilat� bünyesinde “E-Dönü üm Türkiye Projesi” ismi kapsam�nda birle tirilmesine karar 
verilmi tir. 

2006 y�l�na gelindi inde ise “E-Dönü üm Türkiye Projesi” ismi alt�nda ve bilgi toplumu-
nun hayata geçirilmesi kapsam�nda 2006-2010 y�llar�n� kapsayacak ekilde “Bilgi Toplumu 
Stratejisi ve Eylem Plan�” haz�rlanarak uygulanmaya ba lanm� t�r. Bu plan kapsam�nda 
“Vatanda  Odakl� Hizmet Dönü ümü” ve “Kamu Yönetiminde Modernizasyon” ad� kap-
sam�nda E-Devlet sistemi içerisindeki faaliyetlere yer verilmi tir. 2012 y�l�na gelindi inde 
“2006-2010 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Plan� Nihai De erlendirme Raporu”na göre 
“Vatanda  Odakl� Hizmet Dönü ümü” kapsam�ndaki faaliyetlerde ba ar� oran� %65,6 ola-
rak gerçekle irken; “Kamu Yönetiminde Modernizasyon” kapsam�ndaki faaliyetlerde ba-
ar� oran� %50 olarak gerçekle mi tir. Yine 2011 y�l�nda yap�lan bir ba ka çal� ma ile E-

Devlet ile ilgili politikalar�n geli tirilmesine yönelik görev ve sorumluklar 655 say�l� Kanun 
Hükmünde Kararname kapsam�nda Ula t�rma, Denizcilik ve Haberle me Bakanl� �’na 
(UDHB) verilmi tir.  

UDHB ise yapm�  oldu u çal� malar kapsam�nda bilgi toplumu politikas� çerçevesinde 
Türkiye’nin E-Devlet politikalar�na bütüncül bir bak�  aç�s� kazand�r�lmas� ad�na “2016-
2019 Ulusal E-Devlet Stratejisi ve Eylem Plan�”n� haz�rlam�  ve uygulamaya geçirilmi tir 
(UDHB, 2018). 

Günümüz itibariyle Türkiye’de ba � çeken E-devlet uygulamalar� a a �da ifade edildi i 
gibidir: 

 E-devlet kap�s� portal� (www.turkiye.gov.tr) 
 Merkezi Nüfus daresi Sistemi (MERN S) 
 Gümrük daresinin Modernizasyonu (G MOP) 
 Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi Projesinin (TAKB S) 
 Ulusal Yarg� A � Projesi (UYAP) 
 Polis Bilgi A � Projesi (POLNET) 
 Milli Emlak Otomasyon Projesi (MEOP) 
 Say2000i Web Tabanl� Saymanl�k Otomasyon Projesi 
 Motorlu Ta �tlar Otomasyon Projesi (MOTOP) 
 Vergi Dairesi Otomasyon Projesi (VEDOP) 
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3.  Elektronik Devletin Geli im A amalar� ve Elektronik Devlet Uygulama 
Amaçlar� 

3.1. Elektronik Devletin Geli im A amalar� 

E-devlet olgusu, zaman içinde artan ihtiyaçlarla birlikte, bilgi ve ileti im teknolojilerinin 
yard�m�yla ekillenen modern devlet kavram�n�n bir yans�mas�d�r ( nce, 2001:12). Bilgi 
toplumunun ya an�lmaya ba lanmas� ile E-devletle at�lm�  olan ilk ad�m�n 80’li y�llarda 
ki isel bilgisayarlar�n kullan�lmas�yla at�ld� �n� söyleyebiliriz. Bu çerçevede kamu yöneti-
cilerinde de bilgisayar kullan�m�n�n artmas�yla beraber kamu kurulu lar� bilgi yönetimi 
faaliyetlerini yerinden yapmaya ba lam� t�r. 1990’l� y�llarda ise internet h�zl� bir ekilde 
yayg�nla m� , bu vesile ile daha önceki dönemlerle k�yaslanmayacak düzeyde bilgi üretimi 
ve da �t�m� sa lanm� t�r. Bu süreç “yönetim bilgi sistemleri" kavram�n�n ortaya ç�kmas�na 
neden olarak E-devlet sürecinin en önemli ad�mlar�n�n at�ld� � döneme girilmesini sa la-
m� t�r (Çar�kç�, 2010:98). 

E-devlet sistemi, sadece bir web sitesi ya da tasar�m�ndan ibaret de ildir. Ancak burada 
unu ifade etmek gerekir ki web sitesi, E-devlet uygulamas�n�n ilk a amas�d�r. E-devlet 

uygulamalar� web sitesini kurmak dâhil birçok farkl� a amalardan olu makta ve son a ama 
ise, “E-devlet kap�s�”n�n  (tek portal) kurulmas� a amas�d�r ( ahin, 2008:48).  

Literatürdeki baz� çal� malara bakt� �m�zda E-devletin geli imini dört evrede ele al�nd� �n� 
görmekteyiz (Ac�lar, 2012:128). Bunlar: “varl�k gösterme evresi, bütünle me evresi, enteg-
rasyon evresi ve toplumsal dönü üm evresi”dir. 

3.1.1. Varl�k Gösterme Evresi 

Söz konusu bu evre, kamu kurulu lar�n�n kurumlar�na ait web sitesi olu turarak hizmet 
talep edenler ile ileti ime geçmeleri evresidir. Bu evrede kamusal i lemler eski usul ile 
yürütülmeye devam etmektedir. Ancak hizmet talep edenler istedikleri belgeleri kurumlara 
ait web sitesinden tedarik edebilirler. 

Bu evrede, basit bir ekilde bilgiye eri imi sa layan ve dura an yap�ya sahip kamu web 
siteleri bulunmaktad�r. Hizmet talep edenlerle olan etkile im oldukça dü ük düzeydedir 
dolay�s�yla hizmet talep eden ile hizmet sunan kamu kurulu lar� aras�nda iki yönlü ileti im 
ve etkile im yok denecek kadar azd�r. Web sitesini ziyaret edenler ancak, kamu kurumlar�-
n�n izin verdi i raporlar� okuyabilir, mevzuatsal düzenlemeleri takip edebilirler ve ilgili 
kamu kurumlar�nda çal� anlar� izleyebilir (Atmaca, 2009:35). Vatanda lar bu evrede, bir 
kamu kurumunun web sitesine girme yetene i olmadan, teknolojinin iki yönlü ileti im 
kapasitesinden yararlanamaz veya web sitesini kendi özel ç�karlar�na göre ki iselle tire-
mezler (Snider, 2001:35). Di er bir ifadeyle bu evre, bilginin te hir edilece i pasif meka-
nizmalar olarak görülmektedir. Bu a amay� bir örnek anlatacak olursak; devlet web sitele-
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rinde, ziyaretçilerin görmeleri için yay�nlar ve raporlar yerle tirilmekte, haz�rlanan veri 
tabanlar� sunulmaktad�r. Bireyler meclis taraf�ndan haz�rlanan yasama önerge ve tekliflerini 
görebilir veya belli görevlerdeki çal� anlar� ö renebilirler. Ancak bireyler bu ö renilen ve 
görünen bilgiyi manipüle edemez ya da görmenin d� �nda herhangi bir ekilde onunla temas 
kuramazlar. Ayr�ca bireylerin görmeleri için bilgi ya da verilerin web sitelerine yerle tiril-
di i bu a amaya kataloglama ad� da verilmektedir (Y�ld�r�m, 2010:25-26). 

3.1.2. Bütünle me Evresi 

Bu evrede, kamu hizmetlerinden yararlanan bireylerin ihtiyaç duyduklar� bilgilere do rudan 
ula t�klar� ve daha da önemlisi, hizmetleri sunan kurulu larla etkile ime geçtikleri bir site 
yap�s� olu turulmu tur. Bireyler devlet taraf�ndan çevrimiçi eri ime aç�lan bir devlet verita-
ban�nda ara t�rma yapabilir; belirli bir dizi form ya da dokümanlar� indirerek yazd�rabilir; 
sitede sunulan ve gerek duyulan bir sisteme kay�t olabilir, kamu kurumlar�ndan randevu 
alabilir, internet üzerinden istedikleri herhangi bir kamu kurum veya kurulu lara ba vuru 
yapabilirler. Örne in ülkemizde devlet hastanelerinde uygulanan, internet üzerinden ran-
devu al�nmas�; bir ö rencinin okula kay�t yapt�rmas�; ara t�rmac�lar�n e-kütüphane uygula-
mas� ile tarama yapmas� veya belgeleri indirmesi bütünle me evresine verilebilecek örnek-
ler aras�ndad�r (O urlu, 2010:35). 

 Bireyler bu a amada bir k�s�m çevrimiçi hizmetleri düzenleyebilir, yürütebilir ve bilgi veri 
tabanlar�n� manipüle edebilirler. Memurlar taraf�ndan sunulan verilerin yan�nda, bireyler 
görmek istedikleri di er materyalleri de web sitelerinden ara t�rabilirler. Bu durum onlar 
için tercih ettikleri ekilde materyallere eri melerini sa lar (Y�ld�r�m, 2010:26). 

3.1.3. Entegrasyon Evresi 

Entegrasyon evresinde, kamu hizmetlerinin sunumunda gerekli olan ka �t kullan�m�na son 
verilerek kamusal hizmetlerin büyük bir ço unlu u elektronik belgeler arac�l� �yla yerine 
getirilmektedir. Bu evrede kamu kurumlar�n�n hepsi tek bir veri taban�na ba lanarak, hiz-
met talep edenlerin i lemleri için ayr� ayr� her bir kamu kurumuna ba vurmalar�n�n önüne 
geçilmi  olunmaktad�r.  

Devletin, hizmetlerini sunmak için yararl� bir yöntem olarak gördü ü internetin olanakla-
r�ndan yararlanmaya ba lad� � a amad�r. nternet teknolojisi, sadece bilginin daha iyi ö üt-
lenmesine ve sunulmas�na imkân vermez, bunun yan�nda ürünlerin ve hizmetlerin çevrimiçi 
olmas�n� sa layarak bireyler ve devlet aras�ndaki etkile imi kolayla t�r�r. Bu a amada bi-
reyler herhangi bir zaman ve yerde devletle etkile ime geçebilirler (Y�ld�r�m, 2010:26). Bu 
a ama pasaport ve vize i lemlerinin, vergi ödemelerinin, do um sonras�nda nüfus kayd�n�n 
ve ölüm halinde nüfustan terkin i lemlerinin, ruhsat ve izinlerinin al�nmas� gibi i lemlerin 
dijital ortamda yap�ld� � bir a amad�r. Art�k bu a ama ile birlikte, kamu kurum ve kurulu -
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lar�n�n web sitelerinin içeri i daha da zenginle tirilerek geni letilmi  ve siteler gerçek an-
lamda bir “portal” kimli i kazanm�  olmaktad�r (O urlu, 2010:35). 

lk üç a amada önceleri yüz yüze ya da kâ �da dayal� bir biçimde sunulan baz� hizmetler ve 
i lemler, s�n�rl� bir biçimde de olsa web temelli sunulmaya ba lanm� t�r. Yeni teknolojileri-
nin kamu yönetimleri ve siyasal sistemler üzerindeki kapsaml� ve dönü türücü etkisi bun-
dan sonraki a amalarda ortaya ç�kacakt�r (Y�ld�r�m, 2010:27). 

3.1.4. Toplumsal Dönü üm Evresi 

E-Devlet uygulamas�n�n son evresi olarak adland�r�labilecek bu a amada, idarenin kendi 
birimleri aras�nda bilgi payla �m�n�n ya and� � ve ortak bir yap� içerisinde vatanda lar�n da 
bütün i lemlerini izleyip, yapabildi i bir evreye ula �lm�  olur (O urlu, 2010:36). Bu ev-
rede esas olan ey, maliyetlerin azalt�lmas�, etkinli in sa lanmas� ve vatanda �n memnuni-
yetini en üst seviyeye ç�kart�lmas�d�r ( ahin, 2008:51). Bu evre, geli mi  kamu sektörünü 
yans�tan hesap verilebilirli i içermesinin yan�nda siyasal dönü ümü sa layan kurum web 
sitelerini nazara alan “interaktif demokrasi” anlam�na da gelmektedir. Söz konusu evrede 
tamamen faaliyet gösteren online hizmetlerle birlikte hizmet talep edenlerin ki isel ihtiyaç-
lar� do rultusunda ki iselle tirebildikleri sistemlerde olu turulabilmektedir. Ancak hizmet 
talep edenler, bu sistemlere tam anlam�yla entegre olamam� lard�r. Bu durum ancak demok-
rasi kültürünün geli mesi ile sa lanabilecek olan bir durumdur (West, 2005:10-11). 

Bu a amaya geçebilmek için; kamu süreçlerinin yeniden yap�land�r�lmas�, sunulan kamu 
hizmetleri ve uygulamalar�n�n bir portalda birle tirilmesi gerekmektedir. Böylece portallar 
üzerinden sunulan kamu hizmetleri bir anaportalda toplanarak dönü üm a amas� sa lanm�  
olacakt�r (O urlu, 2010:36). 

3.2. Elektronik Devlet Uygulama Amaçlar� 

Bili im teknolojilerinde ya an�lan geli melerle birlikte vatanda lar, devlete kar � daha 
talepkâr bir duruma gelmi lerdir. Bu ba lamda vatanda lar kamu kurumlar�n�n kendilerine 
h�zl�, do ru ve az maliyetli hizmet sunmalar� beklentisi içerisine girmi lerdir. Bunun ya-
n�nda kamu yarar� gözetilerek sunulan kamu hizmetlerinin her alan�nda istatistiksel bilgile-
rin tutulmas�, ihtiyaç ve sorunlar�n tespit edilmesi ve çözüme kavu turulmalar� konusunda 
ileri teknoloji araçlar�n�n kullan�lmas� kaç�n�lmaz bir hale gelmi tir ( nce, 2001:12). 

Modern ça �n getirdi i yeni ihtiyaçlar do rultusunda E-devlet uygulamalar�, kamu kurum-
lar�n�n modernizasyonu ad�na a a �da tek tek belirtilmi  olan hedeflerin gerçekle tirilmesi 
noktas�nda önemli bir araç olarak görülmektedir. Buna göre;  
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 Kamu sektöründe etkinli in ve verimlili in artt�r�lmas�, 
 Kamu hizmetlerinde saydaml�k ve hesap verilebilirli i sa lamak, 
 Kamu gelirlerinde art�  sa lamak, 
 dari i lem maliyetlerinin azalt�lmas�, 
 Yolsuzlu un azalt�lmas�, 
 Bilgi ve hizmetlerin daha kolay sa lanmas�, 
 Vatanda  odakl� hizmet sunumunun sa lanmas�, 
 Veri payla �m�n�n yayg�nla t�r�lmas�d�r (DPT, 2007, s.25-26). 

 

Bu ba lamda devletlerin E-devlet uygulamalar�na geçmelerinde öne ç�kan nedenlerden 
birisi kamu hizmetlerinde etkinlik ve verimlili in artt�r�lmas� ve bu kapsamda da kamu 
harcamalar�nda tasarrufun sa lanmas�d�r. Söz konusu tasarruf çok yönlü bir durumu ifade 
etmektedir. Kamu çal� an say�s�n�n azalmas� ile birlikte çal� anlara ödenen maa tan, sosyal 
güvenlik giderlerinden, sosyal yard�m ve maa lardan ödenecek vergilerden, personellerin 
çal� t� � büro veya bina giderlerinden, bu personellerin sicil ve özlük dosyalar�yla ilgilenen 
personel say�s�nda ya anacak azalmayla zincirleme eklinde bir tasarruf sa lanacakt�r 
(U ur ve Çütcü, 2009:6). 

Ülkelerin E-devlet faaliyetlerine ba lama amaçlar�ndan birisi de etkinlik, saydaml�k ve 
hesap verilebilirlik unsurlar�n�n kamu mali yönetiminde önemli hale gelmi  olmas�d�r. E-
devlette, kamu hizmetlerinin sunumunu gerçekle tirme ve bireylerle devletin etkile imini 
sa lamada etkinlik, saydaml�k ve hesap verilebilirlik unsurlar�n�n öne ç�kmas�na yard�mc� 
olacakt�r. Devlet ve bireyler aras�nda daha iyi bir ili kinin, saydaml� �n ve güven duygusu-
nun olu mas� E-devlet faaliyetleri taraf�ndan tesis edilebilecektir (Giray, 2010:162). E-
devlet uygulamalar�n�n bir di er önemli özelli i ise kamu yönetiminde yolsuzlu u azalt-
mada bir araç olarak kullan�labilir olmas�d�r. Çünkü E-devlet basit, ahlaki, saydam, hesap 
verilebilir ve gereksinimleri kar �layabilir bir devlet yap�s� olu turulmak için öngörülmü tür 
(Pathak, vd., 2007:195). 

E-devlet sisteminin uygulanma amaçlar�ndan birisi de ülkedeki kamu kurumlar� aras�nda 
bütünle menin sa lanmas�d�r. Bu sayede hizmetler daha kaliteli, h�zl�, verimli ve effaf 
yürütülmekte, herkese 7/24 e it hizmet verilebilmekte, kâ �t kullan�m�n� ve personeli azal-
tarak kurumlarda maliyetler dü ürülmekte ve dolay�s�yla ülke ekonomisine katk� sa lan-
makta, vatanda �n ihtiyaç ve beklentileri en kolay yoldan kar �lanmaktad�r (Di li, 2016:13). 

E-devlet uygulamalar�n�n en önemli amaçlar�ndan birisi de vergi gelirlerinin artt�r�lmas�n� 
sa lamakt�r. Vergi idarelerinin E-devlet uygulamalar� ile sadece vergi tahsilât�n�n artt�r�l-
mas�n� amaçlamamakta bunun yan�nda vergi yükünün adaletli ekilde da �l�m�n�n sa lan-
mas�, vergi tahsilât�n�n daha verimli ve etkin ekilde yerine getirilmesi, ekilsel yönden 
ortaya ç�kabilecek sorunlar�n en aza indirilmesi, vergi mükelleflerine daha iyi hizmet su-
nulmas�, vergi maliyetlerinin azalt�lmas� ve vergiye gönüllü uyumun artt�rmas�n� da amaç-
lamaktad�r. 
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4. Dünyada E-Devlet Uygulamalar� 

E-devlet uygulamalar� Dünya’da ve özellikle skandinav ülkeleri ba ta olmak üzere geli -
mi  ülkelerde önemli bir geli me kaydetmi tir. Sistemin geli mesinde ülke toplumlar�n�n 
bilgi teknolojilerine ilgileri ve kullan�m becerilerinin de önemli bir katk�s�n�n oldu unu 
dü ünülmektedir. Bu bölümde E-devlet çal� malar� incelenecek ülkeler yukar�da bahsedil-
mi  olan ve OECD, Dünya Ekonomik Forumu [WEF], Birle mi  Milletler [UN] gibi en-
dekslerde üst s�ralarda yer alan ülkeler aras�ndan seçilmi tir. Bu nedenle Amerika Birle ik 
Devletleri [ABD], Birle ik Krall�k, Finlandiya ve Singapur E-devlet sistemleri ele al�nm� -
t�r. 

4.1. Amerika Birle ik Devletleri 

Amerika’da E-devlet çal� malar� Bill Clinton döneminde ba lam�  olup maliyet dü ürücü 
önlemler almaya ve vatanda  memnuniyetini sa lamaya odaklanm� t�r. Bu kapsamda 1993 
y�l�nda Access America projesi hayata geçirilerek 2001 y�l�nda ‘www.firstgov.gov’ adresli 
bir web sitesi olu turulmu  ve böylece Amerikan vatanda lar�n�n tek portal üzerinden hiz-
met almas� hedeflenmi tir. Daha sonra bu web sitesinin ismi ‘www.usa.gov’ olarak de i ti-
rilmi tir. Sistem ile vatanda lara tek adresten, eri imin kolay oldu u bir hizmet sunumu 
hedeflenirken, online formlar sayesinde kaynak israf�n�n da önüne geçilmesi hedeflenmi -
tir. Böylelikle devlet vatanda  ili kisinde zamandan tasarruf sa lanaca �, i  ak� �n�n da 
buna ba l� olarak artaca �, tüm bunlar�n da verimlili i art�raca � hedeflenmi tir. 2002 y�-
l�nda yürürlü e giren E-devlet yasas� devlet ve yurtta  ili kilerine odaklanm� , etkile imi 
geli tirmeyi planlam� t�r. Bu yasa ile Beyaz Saray içerisinde E-devlet ofisi de kurulmu tur 
(Yürük, 2017: 41,42). 

1990'l� y�llarda ya anan bilgi teknolojilerindeki geli meler ve internet kullan�m�n�n yay-
g�nla mas�, hükümeti web sitelerini geli tirmeye yönlendirmi tir. Bunun sonucu olarak E-
devlet harcamalar�n�n artt� � görülmü tür. E-devletle ilgili giri imler için yap�lan harcama-
lar�n artmaya devam etti i 2009'da ABD hükümetinin harcamalar�n�n (71 milyar dolar) 
yüzde 10'unun E-devletle ilgili oldu u belirtilmektedir (Baumgarten ve Chui, 2009). ABD, 
2011 y�l�nda bu rakam� da a arak hükümet bilgi teknolojisi bütçesini 2010 bütçesine oranla 
% 1,2 artt�rarak E-devlet giri imlerine yakla �k 8 milyar dolar harcama yapm� t�r (Snead 
veWright, 2014). 

Kamu kurumlar�, vatanda lar�n eri imini kolayla t�rmak ve maliyetleri en aza indirmek 
ad�na E-devlet hizmetleri sundukça, internet kullan�m�n�n yayg�nla t� � görülmektedir. 
PEW Internet ve American Life Projesi, internet kullan�l�rl� �n�n Amerikal� yeti kinlerin % 
73'üne ula t� �n� tespit etmi tir (Madden, 2006). 

lemler a amal� olsa da, internet her yerde bulundu u için kamu hizmeti sunumunda de i-
imi h�zland�rmaktad�r. E-devlet kullan�c� memnuniyeti, kontrol ve esneklik üzerine kurul-
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mu tur. D�  ileti im (resmi ve gayri resmi, do rudan) sayesinde h�zl� geri bildirim (birden 
fazla kanal ile) yap�labilmekte ve E-devletin vatanda  taraf�ndan s�k kullan�lmas� ile de 
hükümetin yan�t verme de erlendirmelerini geli tirilmektedir (Tolbert ve Mossberger, 
2006). Özetle Amerika’da yüz yüze, telefonla ve posta ile sunulan kamu hizmetlerine dör-
düncü bir alternatif olarak ortaya ç�kan E-devlet (Baker, 2009: 82), zaman ve mesafe en-
gellerini a ma imkân� sa lamaktad�r. 

4.2. Birle ik Krall�k 

Birle ik Krall�k E-devlet çal� malar�na Blair hükümeti döneminde ba lam�  olup hükümet 
bünyesinde Elektronik Temsilcilik Dairesi (Office of E-Envoy) kurulmas�, çal� malar�n 
h�z�n� artt�rm�  ve ayr�ca koordinasyonunu sa lanm�  ve böylece ulusal-yerel düzeyde ça-
l� ma yapma imkân� vermi tir (Uçkan, 2003: 80-83). 

2000 y�l�nda ngiltere’nin resmi E-devlet stratejisi yay�nlanm� t�r. Kamu, özel ve gönüllü 
sektörlerin dijital kat�l�m�n�n nas�l olaca � üzerinde çal� �lm� , kamu hizmetlerine online 
eri im sa layacak olan E-devlet kap�s� olan UKonline.gov.uk web sitesi hayata geçirilmi tir 
(European Commission, 2015). 

Web Adres “data.gov.uk” olan bu site 20 Ocak 2010 tarihinden itibaren Birle ik Krall�k 
hükümet verilerine ücretsiz eri im sunmak üzere vatanda lar�n hizmetine sunulmu tur. Site, 
hükümet genelinde 2.500'den fazla veri kümesi içermektedir. Verilerin ço unlu u ki iye 
özel de ildir ve ev fiyatlar�, yerel kolayl�klar ve yerel hastanelere eri im gibi hizmetleri 
içermektedir. Herhangi bir ki i ya da i letme taraf�ndan yeniden kullan�labilecek ekilde 
tasarlanm� t�r. Ekim 2011’e gelindi inde hükümet, 4 y�l içinde 1,4 milyar Sterlin tasarruf 
sa lamay� ve daha iyi kamu hizmetlerini dijital ortamda sunmay� hedefleyen hükümetin 
yeni B T stratejisinin uygulanmas� için ayr�nt�l� bir plan ba latm� t�r. 21 Aral�k 2012’de 
Bakanlar Kurulu taraf�ndan 2015 y�l�na kadar dijital hale getirilmesi planlanan ilk kamu 
hizmetlerinin listesi aç�klanm� t�r. Bu plan, vatanda lara 21. yüzy�la uygun, daha h�zl� ve 
daha uygun hizmetler verilece ini ayn� zamanda y�lda yakla �k 1,7 milyar Sterlin tasarruf 
sa lanaca �n� öngörmekteydi (Yürük, 2017: 53,54). 

Birle ik Krall�k’ta online hizmetlerin kullan�m� üzerine yap�lan bir ara t�rmada kat�l�mc�la-
r�n internet kulland�klar�, kullanamad�klar� durumlarda yard�m ald�klar� ve de arkada lar�, 
aile üyeleri ba ta olmak üzere online hizmetlerin yayg�nla mas� konusunda yard�m etmeye 
gönüllü olduklar� görülmü tür. Vatanda lar�n internete eri im konusunda % 63 oranda 
ailelerinden ve % 19 oran�nda da arkada lar�ndan yard�m ald�klar� sonucuna var�lm� t�r. 
Yine ayn� ara t�rma, kat�l�mc�lara hükümet web sitelerinin sahip olduklar� temel özellikle-
rini anlatmalar�n� istediklerinde, pek çok yan�ta ula �lm� t�r. Bu yan�tlar web sitelerin iyi 
tasarlanm�  olmas� ile bilgilerin aç�k ve anla �l�r ekilde yer almas� olarak iki tema etraf�nda 
kümelenmi tir (Margetts ve Dunleavy, 2007). 
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Dünya Ekonomik Forumu endekslerinde de a a haz�r olma konusunda 2016 s�ralama-
s�nda139 ülke aras�ndan 8. s�rada yer alan Birle ik Krall�k, internetten faydalanma konu-
sunda dünyada üst düzeyde oldu unu kan�tlam� t�r. Hükümet de teknoloji kullan�m� aç�s�n-
dan küresel s�n�rlara yakla makta ve pek çok aç�dan ilk onda yer alarak bunu kan�tlamakta-
d�r. Ayr�ca, i  ve örgütsel modellerini yeniden ekillendirmek için bilgi ileti im teknolojile-
rini kullanma konusunda da s�n�rlar� zorlamaktad�r (WEF, 2016: 16-24). Birle ik Krall�k’�n 
E-devlet ana kap�s� www.gov.uk web sitesidir. 

4.3. Singapur 

Singapur, E-devlet yolculu una erken ba layan ülkelerin ba �nda gelir. 1980’lerde Kamu 
Hizmetlerini Bilgisayarla t�rma Program�n� (Civil Service Computerisation Programme) 
uygulamaya koymu , ulusal bili im ve ileti im teknolojisi altyap�s�n� kurmu tur. Bu alt yap� 
E-devletin tek durakl� kesintisiz hizmetinin de temeli olmu tur. Bu yat�r�mlarla ülkenin her 
kesimi bilgisayar kullan�m�na özendirilmi  ve toplumun bu konuda e itim almalar� sa lan-
m� t�r. Bilgi ileti im teknolojilerinin kullan�m�n�n artmas�yla ülke E-devlet politikas� olu -
turma ve geli tirme f�rsat� bulmu tur (Dönmez, 2007: 39). 

Dünyadaki di er ülkelerle kar �la t�r�ld� �nda Singapur, 2000 y�l�nda % 61'lik nüfusu ile 
ki isel bilgisayar kullan�m�nda da en yüksek orana sahip ülkelerin ba �nda gelir (Infocomm 
Development Authority of Singapore, 2013). 

Devlet, 30 y�l� a k�n bir süredir kamu yönetimi ve hizmet sunumunu geli tirmek için bilgi 
ileti imi teknolojilerindeki geli meler üzerine yo unla m� t�r. Bu vesile ile Singapur, va-
tanda lardan ve i letmelerden yararlanarak hizmet sunumunda daha fazla üretkenlik ve 
verimlilik ile kolayl�k sa lamay� ayr�ca maliyetlerden tasarruf yapmay� hedeflemektedir. 
1980'li y�llarda Kamu Hizmeti bilgisayarla t�rma Program�ndan, 2000'den 2006'ya kadar E-
Devlet Eylem Plan� I ve II, 2006'dan 2010'a kadar iGov2010 Master Plan'a kadar devam 
eden geli tirme çabalar�, Singapur'u E-devlet sistemini geli tirme konusunda ve yenilikçi 
olma aç�s�ndan öncü yapm� t�r (Singapore eGov2015). 

Singapur’un E-devlet ba ar�s� ülke s�n�rlar�n� a m� t�r. Öyle ki Singapur, uluslararas� kar �-
la t�rma ajanslar� taraf�ndan bir E-devlet sistemi lideri olarak bilinmektedir. Singapur, 
2009'dan 2011'e kadar üç ard� �k y�lda Waseda Üniversitesi dünya E-devlet s�ralamas�nda 
birinci olmu tur. 2009'dan 2011'e kadar Dünya Ekonomik Forumunun Küresel Bilgi Tek-
nolojileri Raporunun E-devlet endekslerinde sürekli olarak ilk üçte yer alm� t�r. 2010 ve 
2011 y�llar�nda genel a a haz�r olma durumu s�ralamas�nda 2’nci s�raya yerle mi tir. 192 
ülkenin yer ald� � 2010 Birle mi  Milletler E-Devlet Ara t�rmas�'nda Singapur, E-Devlet 
Geli mi lik Endeksi için 11’inci s�rada, E-kat�l�m indeksi içinde 9’uncu s�rada yer alm� t�r. 
Singapur, 2010 y�l�nda ilk 20 aras�nda BM Üstün lerleme Ödülünü de alm� t�r. Singapur 
da E-devlet platformlar� hitap ettikleri kitleye göre 4 tanedir. Bunlar s�ras�yla u ekilde 
ifade edilebilir (Yürük, 2017: 86); 
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 www.gov.sg - Hükümetin duyuru arac� ve devlet kurumlar� tan�t�m� için, 
 www.ecitizen.gov.sg - Vatanda lar ve ülkede ya ayanlar için, 
 www.smeportal.sg - letmeler için, 
 www.ecitizen.gov.sg/Pages/NonResidents.aspx - Singapur d� �nda ya ayanlar için. 

2015 y�l� verilerine göre 15 y�l içinde internet eri imi olan hane oran� % 61’den % 88’e 
ula �rken, bireysel internet kullan�c�lar�n�n oran� da % 79’a yükselmi tir (Infocomm 
Development Authority of Singapore, 2015). 

Yap�lan ara t�rmalar vatanda lar�n % 87'si E-devlet hizmetlerinin kalitesinden memnun 
oldu unu, % 93'ü ise ba kalar�na E-devlet yoluyla kamu i lemlerini yapma önerisinde bu-
lunaca � sonucuna ula �lm� t�r (The E-Government Customer Perception Survey). 

4.4. Finlandiya 

Finlandiya'n�n merkezi yönetiminde, bir tak�m farkl� aktörler e güdüm sorumluluklar�n� 
payla maktad�r. Kendi hizmetlerini online olarak sunman�n yan� s�ra, baz� bakanl�klar ve 
ajanslar aras�nda fikir ve inisiyatif de i imini te vik etmekten ve genel talimatlar� ve yö-
nergeleri sa layarak tutarl� bir hükümet eylemi sa lamaktan sorumludur. Bütçeleme, kamu 
yönetimi reformu ve bilgi toplumunun tan�t�m�ndan sorumlu merkezi aktörler, Finlandiya'-
daki E-devlet üzerinde önemli ve do rudan etkiye sahiptir. Kamu yönetimi reformlar� Fin-
landiya yönetimi için sorumluluk, hesap verebilirlik ve esneklik aç�s�ndan büyük de i ik-
likler getirmi tir. E-devletin geli iyle reform gündemi iki ekilde etkilenmi tir. Birincisi, E-
devlet reform için bir araç olmaya devam ederken, bilgi ileti im teknolojileri altyap�s� ve 
birlikte i lerlik kayg�s�, yaln�zca koordinasyon için de il, ortak standart ve yakla �mlar� 
olu turmak ve uygulamak için de önem kazanm� t�r. kincisi, E-devletin bir öncelik olmas� 
halinde, bireysel ve hükümet çap�nda giri imlerin te vik edilmesi ve yayg�nla t�r�lmas� için 
merkezi araçlara ihtiyaç duyulmaktad�r (Yürük, 2017: 61-63). 

Finlandiya’da E-devlet, ortak bir yol duygusu içinde genel bir vizyona dayanmaktad�r. 
Ancak tek ba �na vizyon yetersiz görülmektedir. E-devlet uygulamas�n� bir araya getirmek 
ve yönlendirmek için tutarl� bir planlama süreci gereklili i de OECD raporlar�nda belirtil-
mektedir. Finlandiya’n�n baz� temel temalar� onun E-devlete haz�r oldu unun kan�t� olarak 
görülebilmektedir (OECD, 2003: 90). Bunlar: 

 Bilgi toplumunun geli imi: Bilgi teknolojisi ve bilgi a lar�n�, i  dünyas� ve kamu 
sektörünün yenilenmesine yönelik araçlara dönü türmek; bilgi endüstrisini Finlandi-
ya'n�n en önemli gelecekteki i i olarak geli tirmek; rekabet edebilirlik ve bilgi ileti-
im teknolojileri becerileri alan�nda mükemmellik yarat�lmas�; bilgi toplumu hiz-

metlerini ve bunlar�n herkes taraf�ndan eri ilebilir k�l�nmas�n� sa layacak temel be-
cerileri kazand�rmak; Finbilgi altyap�s�n�n genel rekabet edebilirli ini ve hizmet ka-
biliyetini güvence alt�na almak; 
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 Mü teri odakl�l�k, seçim özgürlü ü ve bulunabilirlik vurgusu ile ortak ve daha geli -
mi  hizmetlerin kolayla t�r�c�s� olarak E-devlet; 

 Kamu idaresinin, elektronik ortamda i lem yapmak suretiyle hizmet sunma ve çal� -
malar�n� geli tirme kabiliyetinin geli tirilmesi; 

 Toplumsal ve teknolojik yeniliklerin geli tirilmesi yoluyla kamu sektöründeki hiz-
met kültürünün modernizasyonu; 

 yi idare, iyi bilgi yönetimi uygulamalar� ve bilgi toplumunun geli tirilmesini te vik 
edecek ekilde vatanda lar�n ihtiyaçlar�ndan bilgi yönetimi operasyonlar�n�n geli ti-
rilmesi; 

 Hizmetler her zaman online olmal� ve online hizmetlerin geli tirilmesinin amac�, 
hem hükümetin hem de mü terilerin maliyetlerini dü ürmek ve hükümetin çal� ma 
yöntemlerini de i tirmek için mü teri hizmetlerinin kalitesini iyile tirmek;  

 Güvenli ve kullan�c� dostu online hizmetler sunarak, kamu idaresi mü terileri için 
sorun ve masraflar� azaltmak, vatanda lar� yetkilendirmek ve firmalar�n rekabet gü-
cünü desteklemektir. 

 

Finlandiya, Birle mi  Milletlerin haz�rlam�  oldu u raporda geli im endekslerinde 4’üncü 
s�rada yer alarak, teknolojiye dayal� politika uygulama gelene ine sahip olan sanayile mi  
örnek bir Kuzey Avrupa ülkesi olarak gösterilmi tir (UN, 2016: 113). Ayr�ca yukar�da da 
belirtildi i üzere Dünya Ekonomik Forumu endekslerinde de a a haz�r olma konusunda 
2016 s�ralamas�nda 139 ülke aras�ndan 2’nci s�rada yer almaktad�r. 

5. Türkiye’de E-Vergi Uygulamalar� 

Teknoloji dünyas�nda meydana gelen geli meler, hem vergi tahsilâtlar�n�n etkin bir ekilde 
yap�lmas� hem de vergi mükelleflerinin maddi ve ekli yükümlülüklerini daha pratik bir 
ekilde yerine getirebilmeleri noktas�nda önemli elektronik uygulamalar�n hayata geçiril-

mesine vesile olmu tur. Bu ba lamda maliye te kilat�, yürütülen projeler çerçevesinde 
vergide elektronik dönü ümün sa lanmas�na yönelik uygulamalara hem gönüllü hem de 
zorunlu olarak uymak durumunda kalm� t�r.  

Bu ba lamda, HMB’ye ba l� Gelir dareleri, mükelleflerle olan ili kilerinde geleneksel 
yöntemler yerine E-devlet alan�nda gerçekle en yenilikleri kendi i  ve i lemlerine uygula-
maya ba lam� lard�r. Maliye te kilat� vergi mükelleflerini, nitel ve nicel anlamda daha 
kaliteli hizmetler sunulmas� gereken mü teriler olarak görmeye ba lamas�yla birlikte vergi-
sel i lemlerde alternatif hizmet sunum yollar�n� çe itlendirmeye ba lam� t�r. Bu ba lamda 
vergi te kilat�n�n amaçlad� � ey; mükelleflere sunulan hizmetin çe itlili i ve kalitesinin 
artt�rmas�n�n yan�nda, vergisel i lemlerde olu acak olan masraflar� azaltmak, mükelleflere 
ili kin sa l�kl� ve güncel bilgilere sahip olmak ve bu sayede vergi sisteminde olu acak olan 
riskleri azaltmakt�r (Öz, 2004:11). 
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5.1. Vergi Dairesi Tam Otomasyon Projesi (Vedop) 

Gelir daresi Ba kanl� �, a a �da belirtilmi  olan amaçlar�n gerçekle tirilmesine yönelik 
bili im politikas�n� ve Bilgi Teknolojileri yat�r�mlar�na yön vermektedir. Bu ba lamda 
Maliye te kilat� (Özbenk, 2007:50-52); 

 Vergi mükelleflerine mü teri nazar�yla bakan hizmet anlay� �,   
 Gelir idaresinin saydam, etkin ve verimli bir kurum haline getirilmesi,   
 Bilgiyi do ru zamanda üretip ve yönetimin kullan�m�na sunma,   
 Kurumun etkin bir denetimi tabii tutulmas�,   
 Teknolojik geli meleri takip eden idare, 
 Kurumlar aras� veri de i imini gerçekle tirecek ve vergi mükelleflerini Vergi 

Dairelerine getirtmeden güvenilir ve h�zl� bir ekilde hizmet vermeyi amaçlayan di-
jital altyap�n�n olu turulmas� hedeflenmektedir. 

 

Bu ba lamda Gelir daresi Ba kanl� �’n�n yukar�da belirtilen hedeflerinin hayata geçirilme-
sine yönelik att� � ilk ad�m Vergi Dairesi Tam Otomasyonu Projesi (VEDOP) dir. Söz ko-
nusu proje ile G B, maliye te kilat� içerisinde E-Devlet uygulamalar�n�n gerçekle tirilmesi 
ad�na gerekli olan kurum içi otomasyon sisteminin büyük oranda tamamlanmas�na ve E-
kurum olma yolunda önemli bir a aman�n gerçekle mesine vesile olmu tur. VEDOP uygu-
lamas�n� tan�mlayacak olursak u ekilde ifade edilmesi do ru olacakt�r. Buna göre 
VEDOP, bili im sisteminde ya an�lan geli meler kapsam�nda ortaya ç�kan yeni olanaklar�n 
vergisel i lemlerin yerine getirilmesinde kullan�lmas�, bu ba lamda bilgi i lem uygulamala-
r�n�n vergi te kilat�na yayg�nla t�r�lmas�yla bölge ve merkez idareler aras�nda network yap�-
s�n�n kurulmas� olarak ifade edilebilir ( akar, 2011:71). 

VEDOP kapsam�nda vergisel i lemlerin tümünün dijital ortamda yap�larak i  yükünün 
hafifletilmesi ve ayr�ca verimlili in artt�r�lmas� amaçlanmaktad�r. VEDOP Projesi üç a a-
madan olu makta olup bu k�s�mda bu projelerin aç�klamalar� a a �da yap�lacakt�r. 

5.1.1. Vedop-1 

VEDOP-1, uygulanan pilot projenin ba ar� sa lamas�n�n ard�ndan VEDOP-1 Projesi kulla-
n�c� grubu olarak kurum çal� anlar� için 1998 y�l� itibariyle ba lat�lm� t�r. lk uygulamas� ile 
22 il merkezi ve 155 vergi dairesi kapsam içerisine al�narak uygulama hayata geçirilmi tir. 
Bu projede vergisel evraklar�n sisteme giri inin sa lanmas�n�n yan�nda vergileme ile ilgili 
tahakkuk, tahsilât, borç sorgulama, haciz gibi i lemlerin dijital ortamda izlenmesi, banka-
larca yap�lm�  olan vergi tahsilât�n�n dijital ortamda vergi mükellefi hesaplar�na aktar�lmas� 
(EBTIS) gibi i lemler hayata geçirilmi tir (Kalk�nma Bakanl� �-2018). 
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5.1.2. Vedop-2 

VEDOP-2 ile G B taraf�ndan VEDOP-1 kapsam�nda otomasyona geçirilen vergi idarelerine 
ek olarak, henüz otomasyon sistemine geçi i gerçekle memi  olan 81 ildeki 125 Vergi 
Dairesi, Takdir Komisyonu Ba kanl�klar�, Defterdarl� a ba l� Vergi Denetmenleri Büro 
Ba kanl�klar� ve Gelir Müdürlükleriyle, Vergi Denetmenleri Birim Ba kanl�klar� da dâhil 
olmak üzere 579 vergi idaresi te kilat� otomasyon sistemine dâhil edilmi tir (U ur ve 
Çütçü, 2009:13). 

2004 y�l� itibariyle hayata geçirilmi  olan VEDOP-2 projesiyle daha önce VEDOP-1 ile 
otomasyon sistemine dâhil edilmi  olan Vergi Dairesi say�s�n�n artt�r�lmas�, vergi beyan-
namelerinin dijital ortamda verilmesi/al�nmas�, denetimin otomasyonu için gerekli olan veri 
ambar�n�n kurulmas�, di er kamu kurum ve kurulu lar�yla veri al� veri ine imkân tan�yan 
altyap�n�n kurulmas� amaçlanmaktayd�. Bu ba lamda VEDOP-2 uygulamas�yla (Öz ve 
Bozdo an, 2012:78): 

 Kamu çal� anlar� üzerindeki i  yükünün hafifletilmesi (54,2 Milyon$/y�l), 

 Yakla �k her mali y�l içerisinde kullan�lan kâ �t miktar�ndan tasarruf edilmesi (6.000 
Ton Kâ �t / 117.000a aç, 3 milyon $/y�l), 

 Her mali y�l içerisinde yakla �k 75.000 beyannamenin dijital ortamda veril-
mesi/al�nmas�, 

 Dijital ortamda beyanname, bunlar�n eklerinin ve bildirimlerin kabulünü 
gerçekle tirecek elektronik beyanname sistemine geçilmesi,  

 Vergiyi tabana yaymak, kay�t d� �nda yer alan vergisel olaylar�n tespit edilmesi,  
 Mali politikalar�n ve denetim stratejilerinin olu turulmas� ad�na gerekli olan bilgi 

deste i için G B veri ambar� sistemine geçilmesi,  
 Mükellef odakl� vergisel i lemler için gerekli olan Mü teri li kileri Yönetimi hiz-

meti verilmesi, 
 Vergi mükelleflerinin kolayca ula abilecekleri Ça r� Merkezi uygulamas�n�n hayata 

geçirilmesi, 
 Defterdarl�k ve Gelir Müdürlüklerinin otomasyonun sa lanmas�, 
 Hazine ve Maliye Bakanl� �’nca belirtilen vergi mükelleflerinin defter ve belgeleri 

dijital ortamda al�narak saklanmas� ve analizlerin gerçekle tirilmesinde kullan�lan 
Elektronik Muhasebe Kay�t Sistemi’nin (EMKAS) hayata geçirilmesi gibi çal� ma-
lara h�z verilmi tir. 
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 5.1.3. Vedop-3 

VEDOP-3 projesi; var olan projelerin geli tirilmesinin yan�nda vergisel i lemlerde yeni 
elektronik uygulamalar�n olu turulmas� amac�yla 17 Temmuz 2007 tarihinde uygulanmaya 
ba lanm� t�r. Söz konusu proje ile Elektronik Vergi Dairesi Otomasyonu (e-VDO) sistemi-
nin tüm Türkiye’ye yayg�nla mas�n�n sa lanmas�, merkezi sistemlerde i  süreklili inin 
sa lanmas�, VEDOP-1 uygulamalar�n�n güncellenmesi, VEDOP-2 kapsam�nda kullan�lan 
i letim sistemlerinin yükseltilmesi, 61 Takdir Komisyonu’nun otomasyona dâhil edilmesi 
amaçlanm� t�r (Yavuz ve Çar�kç�, 2009:16). 

VEDOP-3 projesi ile Türkiye’de 448 Vergi Dairesi ve 585 Mal Müdürlü ü Gelir Servisinin 
yeniden yap�land�r�lmas�, vergi idaresi otomasyon uygulamalar�n�n web tabanl� uygula-
maya dönü türülmü tür. Tam otomasyona geçilmeyi amaçlayan VEDOP-3 Projesi, web 
tabanl� ve online sistem üzerinden çal� maktad�r. Proje ile birlikte E-imza uygulamas�n�n da 
ba lat�lm�  olmas� yap�lacak olan bütün i lemlerin internet üzerinden yap�lmas�na imkân 
sa lam� t�r. Ayr�ca belirlenen yeni sistem kapsam�nda olu turulan “Türkiye Vergi Dairesi” 
uygulamas�n�n tamamen hayata geçirilmesi ile vergi mükellefleri kay�tl� bulunduklar� vergi 
dairelerinin d� �nda di er vergi dairelerinden de hizmet alabilmelerinin yolu aç�lm�  oldu 
(U ur ve Çütçü, 2009:13). 

VEDOP-3 projesi ile online olarak hizmet sunacak olan vergi dairelerinin E-tahsilât uygu-
lamas�yla birlikte asli ve fer’i vergi alacaklar�n� elektronik ortamda tahsil edebilmesi 
amaçlanmaktad�r. Ayr�ca “Mükellef Cari Hesap Uygulamas�”yla vergi mükelleflerinin 
vergi, borç ve alacaklar�n�n banka hesaplar�ndan takip edilebilmesi; E-haciz uygulamas�yla 
da kamu idarelerinin vadesi geçen kamu alacaklar�n�n tahsili için dijital ortamda haciz i -
leminin gerçekle tirilebilmesi hedeflenmi tir (Bekta , 2010:48-49). 

Sonuç itibariyle; uygulamaya konulan VEDOP ve E-Projelerle birlikte, denetim kapasitesi-
nin art�r�lmas� ve mobilize hale gelmesini temin edecek bir yap�da örgütlenme sa lamak 
gerekecektir. Ba bakanl�kça yay�mlanan “Kay�td� � Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem 
Plan�”yla da bu vurgu üzerinde durulmu tur. Söz konusu bu planda; kay�td� � ekonomi ile 
mücadele kapsam�nda kay�td� � ekonominin zararl� yönleri noktas�nda toplumun bilinçlen-
dirilmesi, kay�t alt�na al�nman�n te vik edilmesi, mevzuat hükümlerinin anla �l�r hale geti-
rilmesi, etkin denetim ve ceza sisteminin olu turulmas�, kurumlar aras� veri transferinin 
sa l�kl� ve etkin bir ekilde yap�lmas�n�n sa lanmas� amaçlanmaktad�r (Çolak, 2009:42). 
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5.2.  Bili im Sitemindeki Geli melerin Türkiye’deki E-Vergi Uygulamalar� 
Üzerindeki Baz� Yans�malar� 

Ülkelerin geli mesi ve kalk�nmas� noktas�nda kamu gelirleri, özellikle de vergi gelirleri, 
önemli bir paya sahiptir. Bu ba lamda ülkeler vergi gelirlerini mümkün oldu unca vergi 
kapasitesi oran�nda tahsil edebilme gayreti içerisindedirler. Son yüzy�l içerisinde bili im 
sisteminde ya an�lan geli meler vergi idarelerini bu amaçlar�n� yerine getirme noktas�nda 
vazgeçilmez bir yard�mc�s� konumuna gelmi tir. Bu do rultuda Türkiye’de de bili im sis-
temlerinin vergi uygulamalar� üzerinde önemli yans�malar� olmu tur.  

Çal� man�n çok uzun bir hale dönü memesi ad�na bu ba l�k alt�nda sadece E-beyanname, 
E-fatura, E-defter, E-tebligat ve E-haciz uygulamalar� üzerinde durulmu tur.  

5.2.1. Elektronik Beyanname (E-Beyanname) 

E-mükellef projesinin ilk ad�m�n� olu turan E-beyanname uygulamas�yla vergi mükellefle-
rinin maddi ve ekli ödevlerinin yerine getirilmesinde ve vergisel i lemler kapsam�nda 
bildirim ve eklerinin daha h�zl�, kolay ve güvenilir yolla vergi idaresine ula t�r�lacakt�r. 
Bunun yan�nda E-beyanname uygulamas�, beyannamelerinin doldurulmas� esnas�nda mey-
dana gelebilecek olan hatalar�n minimize edilmesini, vergi idaresinin beyanname al�nma 
zaman�nda ortaya ç�kacak olan i  yükünün hafifletilmesini, vergi kaçakç�l� �n�n önüne 
geçilmesi ve di er alanlarda vergi mükelleflerine daha kaliteli ve etkin hizmet verilebilme-
sine imkân sa lamaktad�r. 

Vergi, bir idari i lem olarak yerine getirilirken hem alacakl� taraf olan devlete hem de 
borçlu konumda olan mükellefe çe itli maliyetler yüklemektedir. Bu ba lamda E-beyan-
name uygulamas�, verginin taraflar� için vergi sürecini iyile tirirken ayn� zamanda hem 
vergi mükellefleri hem de vergi idareleri için vergi maliyetini azalt�c� bir etkiye sahiptir (Fu 
vd., 2006:111). Örne in E-beyanname uygulamalar� sayesinde her sene 6.000 ton kâ �t 
tasarrufu (yakla �k 117.000 a aç), bu kâ �tlar�n beyannameye dönü türülmesi için kullan�-
lacak mürekkep ve i  gücünden tasarruf, kâ �t ortam�nda al�nan beyannamelerin depolama 
maliyetinden tasarruf gibi tasarruflar vergi idarelerinin maliyetini azaltacakt�r. Bunun ya-
n�nda verginin borçlusu taraf�nda bulunan vergi mükelleflerine ise vergisel i lemler kar �l�-

�nda katlan�lan zaman ve para maliyeti, ayn� beyannamelerin internet üzerinden verilmesi 
neticesinde i lem h�z� ve zaman maliyeti aç�s�ndan mükelleflere önemli derecede avantajlar 
sa lamaktad�r. 

Vergi Usul Kanunu (VUK) amir hükmü gere i HMB, vergi mükelleflerinin beyanname 
verme ve bildirimde bulunma gibi ödevlerini internet ve di er elektronik bilgi ileti im 
araçlar�yla do rudan gönderilmesine izin verme ve zorunluluk getirme ile ilgili yetkilendi-
rilmi tir (VUK. mük. md. 257).  
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Bu ba lamda Gelir daresi Ba kanl� � 1 Ekim 2004 tarihi itibariyle E-beyanname uygula-
mas�n� sekiz çe it beyanname ile ba latm� t�r. 2010 y�l�n�n sonunda ise E-beyanname uy-
gulamas� kapsam�na (ÖTV 2/A Beyannamesi Hariç) 24 adet beyanname ve bildirim inter-
net ortam�nda al�nmaktayd�, 2011 y�l�n�n sonunda da 6111 say�l� Kanunla uygulamaya 
konulan 15 beyanname ile birlikte bu say� 39’a yükselmi tir (Hepaksaz, 2012:37). Ayr�ca 
E-beyanname sistemi de dâhil olmak üzere di er internet vergi dairesi uygulamalar�ndan 
yararlanmay� arzu eden vergi mükelleflerine yard�mc� olmak maksad�yla hizmete sunulan 
“E-beyanname Ça r� Merkezi” de bulunmaktad�r.  

2015 y�l�n�n ilk ay�ndan itibaren 41 beyanname ve bildirim ile ilgili yükümlülük E-beyan-
name sistemine dâhil edilmi tir. 2018 y�l� itibariyle ise bütün beyannamelerin elektronik 
ortamda al�nmas� sa lanm� t�r. Ancak Gayrimenkul Sermaye radi ve Basit Usulde Ticari 
Kazanç beyannameleri elektronik ortamdan verilebilece i gibi vergi dairelerine gidilip 
elden verilebilme imkân� da vard�r. 

Tablo 2’ye bak�ld� �nda 2017 y�l�nda, dijital ortamda yakla �k 90 milyon adet beyanname 
al�nm� t�r. 2006 y�l�ndan günümüze kadar E-beyanname say�s�nda sürekli art�  meydana 
gelmi tir. lk y�llarda zorunlu olmamas�na ra men art�  göstermesi istenilen amaçlar�n 
gerçekle tirilmesi noktas�nda önemli geli meler olarak de erlendirilebilir. 2018 y�l�ndan 
itibaren bütün beyannamelerin elektronik ortamda verilmesi karar�yla bu say�n�n daha da 
fazla art�  göstermesi beklenmektedir.  

Tablo-2. Y�llar tibariyle Elektronik Ortamda Al�nan E-Beyanname Say�lar� (Adet) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Al�nan  
E-Beyan-
name  
Say�s� 

28.738.243 35.671.909 39.955.453 45.064.607 46.078.755 *** 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Al�nan  
E-Beyan-
name  
Say�s� 

55.658.452 *** 75.160.223 80.152.256 85.456.856 89.563.2356 

*** Bu y�llara ait faaliyet raporlar�nda ya da di er kaynaklarda herhangi bir veriye rastlan�lmam� t�r. 
Kaynak: Gelir daresi Ba kanl� � y�ll�k faaliyet raporlar�ndan derlenmi tir. 

G B verilerine göre 2004 y�l� içerisinde kâ �t beyanname ile yap�lan i lem oran� %99,5 iken 
E-beyanname ile yap�lan i lem oran� %0,5 düzeylerindeydi. 2017 y�l� sonu itibariyle ise bu 
oranlar s�ras�yla kâ �t beyannamelerde %0,3; E-beyannamelerde ise %99,7 olmu tur. Bu 
ba lamda kâ �t beyanname kullan�m�nda meydana gelen azalma bu ekilde devam etti i 
sürece, devletin ekonomik kaynaklar�na ve do aya ciddi derecede katk� sa layaca � a ikâr-
d�r (G B, 2018, s. 95). 
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5.2.2. Elektronik Fatura (E-Fatura) 

Türkiye’de elektronik fatura3, 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulanmaya ba lanm� t�r. 
E-faturan�n veri format ve standard� G B taraf�ndan belirlenmekte ve VUK gere i fatura 
bulunmas� gereken bilgilerin yan�nda sat�c� ve al�c� aras�ndaki iletimin merkezi bir platform 
arac�l� �yla kar �lanan elektronik bir belge türüdür. Dolay�s�yla E-fatura uygulamas� yeni 
bir belge türü olmaktan ziyade kâ �t fatura ile ayn� hukuki niteli e sahip olan bir belgedir. 
Ancak unu ifade etmek gerekir ki, E-fatura ile getirilen yenilik ve istenilen amaç, fatura 
i lemlerinin tek bir standarda kavu turulmas�, al�c� ve sat�c� aras�nda güvenin tesis edilmesi 
ve zaman ve maliyet tasarrufu sa lamaktad�r.  

Netice itibariyle E-fatura sistemiyle vergi mükellefleri düzenledikleri faturalarda yer alan 
bilgileri belirlenen standartlara uygun olarak düzenleyeceklerdir. Ayr�ca E-faturalar�n, 
elektronik ortamda G B’e aktar�lmas� nedeniyle faturalara ait ikinci nüshalar�n kâ �t or-
tamda saklanmas� zorunlulu u da ortadan kalkmakta ve bu yolla tasarruf sa lanmaktad�r 
(Çetin, 2010:83). 

E-fatura sistemi 397 S�ra Numaral� VUK Genel Tebli iyle birlikte uygulanmaya ba lam� -
t�r. Daha sonra 2012 y�l�nda yay�nlanan 421 S�ra Numaral� VUK Genel Tebli iyle getirilen 
E-fatura sistemi baz� vergi mükellefleri için zorunlu hale getirilmi tir. Bu düzenlemeye 
göre; 

 04.12.2003 tarihli ve 5015 say�l� Petrol Piyasas� Kanunu kapsam�nda madeni ya  
lisans�na sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim y�l�nda mal alan mükelleflerden 
31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt sat�  hâs�lat�na (ciro) sahip 
olanlar, 

 06.06.2002 tarihli ve 4760 say�l� Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) say�l� 
listedeki mallar� imal, in a veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim y�l�nda mal 
alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt sat�  hâs�-
lat�na (ciro) sahip olanlar, 

 

01.09.2013 tarihine kadar G B’e ba vurmak ve 31.12.2013 tarihine kadar E-fatura uygula-
mas�na geçmek zorundad�rlar. Bu mükelleflerden mal ya da hizmet alan ve belirlenen had-
lerin alt�nda kalan vergi mükellefleri de istemeleri durumunda E-defter ve E-fatura siste-
mine dâhil olup bu tür uygulamalardan yararlanabileceklerdir. E-fatura sistemi içerisinde 
yer alan vergi mükellefleri uygulama kapsam� d� �nda kalan vergi mükellefleri ile yapt�klar� 
mal teslimi ve hizmet ifalar�na kar �l�k düzenleyecekleri faturalar� eski usule göre (kâ �t 
fatura) düzenlemeye devam edebileceklerdir.  

433 S�ra Numaral� VUK Genel Tebli i kapsam�nda, E-ar iv sistemine dâhil olma iste inde 
olan mükelleflere 397 s�ra numaral� VUK Genel Tebli i ile getirilen E-fatura uygulamas�na 
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kay�tl� olmalar� zorunlulu u getirilmi tir. Bu ba lamda E-ar iv uygulanmas�nda yararlan-
man�n ön artlar�ndan birisi E-fatura uygulamas�na kay�tl� olmakt�r. 

454 S�ra Numaral� VUK Genel Tebli iyle, 421 s�ra numaral� VUK Genel Tebli i ile zo-
runluluk getirilen mükelleflere ilave olarak a a �da say�lan mükelleflere de E-defter tutma 
ve E-fatura uygulamas�na geçme zorunlulu u getirilmi tir. Bu ba lamda söz konusu dü-
zenleme ile E-fatura kullanan mükelleflerin say�s� ve kapsam� geni letilmi  ve ihracat i -
lemlerinde E-fatura uygulamas�na ili kin usul ve esaslar düzenlenmi tir. Bu Tebli  kapsa-
m�nda; 

 2014 y�l� itibariyle bir hesap dönemi içerisinde 10 Milyon TL ve üzeri brüt sat�  
hâs�lat�na sahip olan vergi mükellefleri, 

 4760 Say�l� Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli I Say�l� listedeki mallar�n imali, 
ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasas� Düzenleme Kurumu’ndan li-
sans alan mükellefler,  

 Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli III say�l� listedeki mallar� imal, in a ve ithal 
eden mükellefler yer almaktad�r. 

  
Tablo-3. Y�llar tibariyle Elektronik Fatura Uygulamas�na li kin Bilgiler 

 Elektronik Fatura Uy-
gulamas�ndan Yararla-
nan 
Mükellef Say�s� 

Düzenlenen 
Elektronik 
Fatura Say�s� 
(Adet) 

Fatura Tutar� (TL) 

2010 114 8.275 146.108.422 
2011 3.024 312.532 5.406.011.606 
2012 3.182 874.710 15.218.034.821 
2013 16.270 2.118.001 48.654.104.462 
2014 19.375 72.463.951 1.127.236.091.091 
2015 46.800 113.713.039 1.180.957.808.191 
2016 61.013 163.456.644 1.974.549.748.742* 
2017 72.036 177.485.032 2.657.574.673.267 

* 2016 y�l�nda düzenlenen e-fatura say�s�, uygulaman�n geli iminin sa l�kl� izlenebilmesi aç�s�ndan 
faturalar üzerinde yap�lan analizler neticesinde güncellenmi tir. 
Kaynak: Gelir daresi Ba kanl� � y�ll�k faaliyet raporlar�ndan derlenmi tir.  

Tablo 3’e bak�ld� �nda, E-fatura uygulamas�na ilk zamanlar ihtiyari olarak uygulamaya 
ba lan�lm�  olmas�na ra men, mükellefler taraf�ndan beklentinin üzerinde bir uyum sa -
lanm�  oldu u görülmektedir. Daha sonraki y�llarda yap�lan düzenlemeler ile E-fatura uy-
gulamas�n�n baz� mükellef gruplar� üzerinde zorunlu hale getirilmesi ile birlikte hem E-
fatura düzenleme say�s�nda hem de fatura tutar� (TL) baz�nda ola anüstü bir art�  meydana 
geldi i görülmektedir. Bu veriler � � �nda Gelir daresi Ba kanl� � taraf�ndan E-fatura ile 
arzulanan hedeflere k�sa zamanda ula �labilece i sonucuna ula �labilecektir. 
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5.2.3. Elektronik Defter (E-Defter) 

Hazine ve Maliye Bakanl� �, Gelir daresi Ba kanl� � ile Gümrük ve Ticaret Bakanl� � ç 
Ticaret Genel Müdürlü ü taraf�ndan 13.12.2011 tarihli ve 28141 say�l� Resmî Gazete'de 
ortak yay�mlanan 1 s�ra No.lu Elektronik Defter Genel Tebli i ile elektronik defter uygu-
lamas� yürürlü e girmi tir.  

E-Defter, VUK ve Türk Ticaret Kanunu amir hükümleri gere ince tutulmas� zorunlu olan 
defterlerin belirlenen usul ve esaslara uygun olarak dijital dosya biçiminde haz�rlanmas�n� 
sa lamaktad�r. E-defter uygulamas� ile defterlerin matbaada bast�r�lmadan dijital olarak 
kaydedilmesi, de i mezli inin, bütünlü ünün ve kayna �n�n do rulu unun garanti alt�na 
al�nmas� ve ilgililer nezdinde ispat arac� olarak kullan�labilmesini sa lamaktad�r. Genel 
Tebli de belirtilen standartlara uygun olarak haz�rlanan dosyalar�n E-defter olarak kabul 
edilebilmesi için mali mühür ile mühürlenmesi veya güvenli elektronik imza ile imzalan-
mas� ve e-Defter Uygulamas� arac�l� � ile berat�n�n al�nmas� gerekmektedir. 

E-defter uygulama öncesinde muhasebe yaz�l�mlar�yla dijital ortamda tutulan ve daha sonra 
kâ �t ortam�na aktar�lan muhasebe kay�tlar�n�n, E-defter uygulamalar�n�n ba lamas�yla 
tamamen dijital ortamda kalarak manyetik ortamda saklanacakt�r. E er ilgili kurum ya da 
kurulu lar�n denetimi söz konusu olursa denetim için gerekli olan kay�tlar dijital olarak 
ibraz edilecektir (Kara ve Y�lmaz, 2017:255).  

421 S�ra Numaral� Genel Tebli  ile yukar�da yer verilen E-fatura uygulamas�na dâhil olan 
vergi mükelleflerine ayn� zamanda E-defter sistemine de dâhil olma zorunlulu u getiril-
mi tir. Bu ba lamda E-defter uygulamas�na 2014 takvim y�l� içerisinde geçilmesi zorunlu 
hale getirilmi tir. Yine söz konusu tebli  çerçevesinde zorunluluk getirilen vergi mükellef-
lerinden mal alan, 5018 say�l� Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli cetvellerde 
yer alan idare, kurum ve kurulu lar ile ktisadi Kamu Kurulu lar�n�n E-fatura ve E-defter 
sistemine dâhil olma zorunlulu u bulunmamaktad�r. 

E-defter uygulama öncesinde vergi mükellefleri kanuni olarak tutmak zorunda olduklar� 
defterleri yetkili matbaalar arac�l� �yla bast�r�p onaylatmakta ve kullan�ld�ktan sonra zama-
na �m� süresi kadar saklanmas� belirli bir maliyete neden olmaktayd�. Bunun yan�nda def-
terlerin kâ �t olarak tutulmas� iç ve d�  denetimlerin etkin bir biçimde gerçekle tirilmesine 
de engel olmaktayd�. E-defter uygulamas�n�n hayata geçirilmesi ile birlikte i letmelerin 
defterlerle ilgili bas�m, saklama ve onay maliyetleri ortadan kalkarken, iç ve d�  denetimle-
rin daha kolay ve etkin bir ekilde yap�lmas�n�n yolu aç�lm� t�r (Tercan, 2015:71-85). 
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Tablo-4. E-Defter Uygulamas�ndan Yararlanan Mükellef Say�s�  

Y�llar Elektronik Defter Uygulamas�ndan Yararlanan Mükellef 
Say�s� 

2012 28 
2013 47 
2014 18.500 
2015 45.321 
2016 59.451 
2017 70.495 
2018 90.000* 

* 2018 y�l� hedeflenen mükellef say�s�n� ifade etmektedir.  
Kaynak: Gelir daresi Ba kanl� � y�ll�k faaliyet raporlar�ndan derlenmi tir. 

Tablo 4’e bakt� �m�zda 2014 y�l�ndan itibaren E-defter uygulamas�n�n zorunlu hale getiril-
mesiyle birlikte bu uygulamadan yararlanan mükellef say�lar�nda büyük oranda art�  mey-
dana geldi i görülmektedir. Gelir daresi Ba kanl� � verilerine göre, E-Defter sistemine 
kay�tl� mükellef say�s�, 2016 y�l�nda 59.451 ki i, 2017 y�l�nda 70.495 ki i olarak gerçek-
le mi  olup bu say�n�n 2018 y�l�nda 90.000 ki i seviyesine ç�kmas� hedeflenmektedir (Gelir 
daresi Ba kanl� � 2018 Performans Program�: 54). 

 5.2.4. Elektronik Tebligat (E-Tebligat) 

Elektronik tebligat, vergi idarelerince düzenlenen ve vergi mükellefleri ile di er muhatap-
lara tebli  edilmesi gereken evraklar�n, G B vas�tas�yla dijital ortamda tebli  edilmesi pro-
jesidir. Di er bir ifadeyle E-tebligat, 213 say�l� Kanun ve 456 s�ra no.lu Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebli i hükümlerine göre tebli  edilmesi gereken belgelerin, E-tebligat sistemi ara-
c�l� �yla vergi mükelleflerinin elektronik adreslerine bildirim yap�lmas�d�r. E-tebligat sis-
temi içinde yap�lan tebli in do urdu u sonuç ile eski usulle yap�lan tebligat�n do urdu u 
sonuçlar aras�nda herhangi bir farkl�l�k söz konusu de ildir.  

E-tebligat kapsam�nda vergi mükelleflerine yap�lacak olan bildirimlerin yap�labilmesi için 
gerekli olan adres, normal e-posta adresinden farkl�; elektronik imza temelinde i leyen bir 
e-posta adresidir. Dolay�s�yla E-tebligat yap�lacak ki i adresini önceden bildirdi i ve tebli-
gata elveri li “Kay�tl� Elektronik Posta Sistemi” (KEP) adresi bildirildi i için tebligat�n 
ba ka bir ahs�n eline geçmesi gibi bir durumla kar �la �lmayacakt�r. Bu ba lamda fiziki 
tebligatta s�k s�k kar �la �lan “muhatap yerine tebli i almaya yetkili ki i”nin belirlenmesi 
gibi bir sorunla da hiçbir ekilde kar �la �lmayacak, teslim görevi kesin bir ekilde yerine 
getirilmi  olacakt�r (Varol ve Ba türk, 2015:270) 
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E-tebligat uygulamas�n�n faydalar� u ekilde ifade edilebilir; 

 Ki isel verilerin güvenli bir ekilde korunmas�n� sa lar, 
 Vergisel hizmetlerin daha kaliteli bir ekilde sunulmas�n� sa lar,  
 Di er tebligat usullerinde tebligat i lemi günlerce zaman al�rken, E-tebligatta belge 

ula �m� saniyeler içinde gerçekle mektedir,  
 E-tebligat sisteminde, tebligat�n yap�lma zaman�, gönderen kurumun ve al�c�n�n kim 

oldu u, gönderilen tebligat�n ve eklerinin ne oldu u görüntülenebildi i için herhangi 
bir ihtilafa yer b�rakmayacakt�r, 

 E-tebligat sistemi tüm ekil artlar�n� standart bir ekilde sa lad� � için usul hatalar� 
nedeniyle yarg�sal uyu mazl�k konusu yap�lamaz, 

 Yarg�lama giderlerinin önemli derece azalmas�n� sa layacakt�r, 
 Di er tebligat usulleri belirli bir masrafa kar �l�k gelirken elektronik tebligat siste-

miyle yap�lan gönderiler herhangi bir harcamaya neden olmad� � için kamu bütçe-
sine olumlu katk� sa lar, 

 E-tebligat sistemiyle yap�lan tebligatlar kâ �t, zaman ve enerji tasarrufu sa lad� � 
için kamusal tasarrufa önemli derecede katk� sa layacakt�r. 

 

Türk vergi sistemi kapsam�nda E-tebligat uygulamas� 01.04.2016 tarihinden itibaren ba -
lam� t�r. Gelir vergisi mükelleflerinden ticari, zirai ve mesleki yönden kazanç elde edenler 
ile Kurumlar Vergisi mükellefleri 01.04.2016 tarihine kadar bildirimde bulunarak E-tebli-
gat sistemini kullanmaya ba lam�  olmalar� gerekmektedir. Bunun yan�nda kazançlar� basit 
usulde tespit edilenler, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler, di er vergisel yüküm-
lülükleri bulunan mükellefler ile kurumlar vergisi mükellefleri d� �nda kalan tüzel ki iler ve 
tüzel ki ili i olmayan te ekküller istemeleri halinde E-tebligat sistemine gönüllü olarak 
ba vurabileceklerdir.  

E-tebligat sistemine geçilmeden önce vergi idaresi taraf�ndan yap�lacak olan tebligat i -
lemleri posta yoluyla, memurlar arac�l� �yla, ilan yoluyla mükelleflere gönderilmekteydi. 
Bu ekilde yap�lan tebligatlarda vergi idaresi çe itli maliyetlerle kar �la �lmas�n�n yan�nda 
tebli in muhatab�na ula t�r�lamamas�, tebli in usule uygun ekilde yap�lamamas� gibi so-
runlar� da beraberinde getirmekteydi.  

Netice itibariyle, fiziki ortamda yap�lan tebligat usulleri ile günler alan tebligat uygulamas�, 
E-tebligat yönteminin uygulamaya girmesi ile birlikte çok h�zl� bir ekilde muhatab�na 
ula t�r�lmaktad�r. Bu ba lamda E-tebligat uygulamas�, tebli  a amas�nda kar �la �lan baz� 
olumsuz durumlar� ortadan kald�rarak, vergi tahsilât� a amas�nda ya anabilecek usul ile 
ilgili hatalar nedeniyle ortaya ç�kan sorunlar�n ortadan kald�r�lmas�n� sa layacakt�r (Yurtse-
ver, 2016:464). 

Vergi mükellefleri E-tebligat ba vurusunda bulundu unda ya da kendisine E-tebligat gön-
derilmesi halinde“Elektronik Tebligat Talep Bildirimi”nde belirtilmi  olan telefon numara-
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s�na k�sa mesaj arac�l� �yla veya daha önce bildirilmi  olan e-posta adresine mail yoluyla 
bildirim yap�lacakt�r. E-tebligat arac�l� �yla gönderilen belgelerde tebli  edilme zaman� 
vergi mükellefinin elektronik ortamdaki adresine ula t� � tarihi izleyen be inci günün so-
nunda tebli  edilmi  say�lacakt�r.  

E-tebligat sistemine dâhil olmak zorunda olan vergi mükellefleri belirlenen süre içerisinde 
bildirimde bulunmazsa VUK uyar�nca kendisine özel usulsüzlük cezas� uygulanacakt�r. 
Ayr�ca bu durumda olan vergi mükellefleri için vergi idaresi taraf�ndan re’sen olu turulan 
internet vergi dairesi kullan�c� kodu, parola ve ifre tebli  edilerek E-tebligat gönderimi 
ba lat�lacakt�r. 

Tablo 5’e bakt� �m�zda E-tebligat uygulamas�n�n 2016 y�l�nda ba lam�  olmas�na ra men 
2017 y�l� itibariyle 13.836.750 âdete ula m�  olmas� büyük bir ba ar� olarak de erlendirile-
bilecektir. Söz konusu tabloya göre 2016 y�l�nda, E-tebligat sistemine kay�tl� mükelleflere 
gönderilen tebligat say�s� 3.694.756 adettir. Bunun kar �l� �nda sa lanan tasarruf miktar� ise 
40.642.828 TL olarak gerçekle mi tir. 2017 y�l�nda E-tebligat sistemi kapsam�nda yap�lan 
tebligat say�lar� ve sa lanan tasarruf tutar� ise, 172.959.375 TL olarak gerçekle mi tir. Bu 
yönüyle E-tebligat sistemi bütçeye katk� sa lamas�n�n yan�nda kâ �t, zaman, i gücü ve 
enerji tasarrufu da sa lamaktad�r. Ayr�ca, Gelir daresi Ba kanl� � taraf�ndan E-tebligat 
say�n�n 2018 y�l�nda 20.000.000 ki i seviyesine ç�kmas� hedeflenmektedir. 

Tablo-5. E-Tebligat Sistemiyle Gönderilen Tebligat Say�s� ve Sa lanan Tasarruf Tutar� 

2016 2017 Belge Türü 
Adet Tasarruf (TL)  Adet Tasarruf (TL)  

Ödeme emri 3.223.931 35.463.241 12.806.290 160.078.625 
hbarname 470.146 5.171.606 706.824 8.835.300 
ki no’lu ihbarname 679 7.469 27.352 341.900 

KEYS ile gönderilen belge -----  188.726 2.359.075 
ade mahsup -----  72.372 904.650 

YMM bilgi isteme yaz�s� -----  34.617 432.712,5 
KDV belge talebi -----  459 5.737,5 
Tenzil bloke -----  62 775 
ade red -----  48 600 

Toplam 3.694.756 40.642.282 13.836.750 172.959.375 

*2016 y�l� için tebligat gönderim ücreti 11 TL’dir.  
**2017 y�l� için tebligat gönderim ücreti 12,5 TL’dir. 
Kaynak: Gelir daresi Ba kanl� � y�ll�k faaliyet raporlar�ndan derlenmi tir. 

Bili im Sistemlerindeki Geli melerin Türkiye’de E-Vergi Uygulamalar� Üzerine Yans�malar� Ve De erlendirilmesi 



91 

5.2.5. Elektronik Yoklama (E-Yoklama) 

Gelir daresi Ba kanl� �, vergi mükelleflerinin gösterecekleri davran� lar� modern, dinamik 
ve organize bir ekilde yönetmek ve E-devlet uygulamalar� çerçevesinde yoklama ve dene-
tim faaliyetlerini bili im teknolojileri kapsam�nda gerçekle tirmek amac�yla “Elektronik 
Yoklama” projesini hayata geçirmi tir (G B, 2017 Faaliyet Raporu). Söz konusu bu proje, 
E-yoklama ile ilgili pilot uygulama ve test çal� malar�n�n tamamlanmas�na müteakip, 213 
say�l� Kanunun amir hükmünden (md. 132/A) al�nan yetkiye dayan�larak yay�mlanan 453 
S�ra No.lu VUK Genel Tebli ine istinaden, tüm vergi dairesi ba kanl�klar�nda ve defter-
darl�klarda 01.09.2015 tarihinden itibaren uygulamaya ba lan�lm� t�r. 

Getirilen bu yeni uygulama ile birlikte fiziki ortamda yap�lan yoklama anlay� �n�n d� �nda, 
yoklama ve denetim uygulamalar� mobil cihazlar arac�l� �yla yerine getirilmektedir. Bunun 
yan�nda bili im teknolojilerindeki geli meler sayesinde vergi idaresi ile vergi mükellefleri 
aras�nda ortaya ç�kabilecek olan her türlü uyumsuzluk durumlar�na h�zl� ve etkili bir ekilde 
müdahale imkân� do maktad�r. Ayr�ca E-yoklama talebinde bulunan di er kamu kurumla-
r�na da E-yoklama ile ilgili bilgileri do rudan bilgi aktar�m� yöntemiyle yap�labilecektir. 

453 S�ra No.lu VUK Genel Tebli ine göre, E-yoklama sistemi ile yoklama talebinde bulu-
nulmas�, olu turulan yoklama talebinin yoklama yapmaya yetkili olanlara iletilmesi, yok-
lama fi inin olu turulmas�, kay�t alt�na al�nmas� ve onaylanmas� ile yoklama fi inin ilgili-
lere gönderilmesi gibi i lemlerin hepsi elektronik ortamda gerçekle tirilmektedir. 

E-yoklama sistemi içerisinde yoklama fi lerinin dijital ortamda olu turulmas� ve kay�t al-
t�na al�nmas�, söz konusu bu belgelerin E-imza ile ya da �slak imzal� ekilde onaylanmas�, 
bu usullerle haz�rlanacak olan bilgi ve belgelerin her türlü elektronik bilgi ileti im araç ve 
ortam�nda ilgili ki ilere gönderilmesi esast�r. Ancak, yoklama ile ilgili i lemler herhangi bir 
nedenle dijital ortamda yap�lamamas� durumunda söz konusu faaliyetler, eskiden oldu u 
gibi, genel hükümler do rultusunda yerine getirilecektir. 

Tablo 6’da 2016 ve 2017 y�llar�nda görev türlerine göre geçekle tirilen yoklama say�lar� yer 
almaktad�r. E-yoklama sistemi yeni bir uygulama olmas�na ra men ilk y�llar�nda iki milyo-
nun üzerinde bir yoklama yap�lm�  olmas� ilerisi için umut verici bir tablo olarak de erlen-
dirilebilir. 
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Tablo-6. Elektronik Yoklama Sistemiyle Gerçekle tirilen Yoklama Say�lar� 

Yoklama Say�s� Görev Türleri 
01.01.2016-
31.12.2016 

01.01.2017-
31.12.2017 

lk Defa e Ba lama Yoklamas� 518.781 450.613 
Nakil e Ba lama Yoklamas� 89.587 97.636 
Adres De i ikli i Yoklamas� 149.640 157.908 
Faal Mükellef Kontrol Yoklamas� 222.027 161.625 

i B�rakma Yoklamas� 330.446 315.023 
Nakil i B�rakma Yoklamas� 30.812 31.150 
Nakil Araç Yoklamas� 18.297 17.276 
Di er Ücretli Çal� an Yoklamas� 14.700 18.454 
Kay�t D� � Faaliyet Yoklamas� 5.912 4.135 
e-Tüzel Ki ilik e Ba lama Yoklamas� 13.907 101.780 
Ek i B�rakma Yoklamas� 4.142 7.359 
Serbest Yoklama 165.920 178.797 

ube Aç�l�  Yoklamas� 132.274 152.353 
Ek e Ba lama Yoklamas� 48.499 57.369 

ube Kapan�  Yoklamas� 82.813 77.445 
Nakil Vas�ta Terk Yoklamas� 6.856 6.160 
KDV ade ( malatç�) Yoklamas� 1.681 3.697 
KDV ade ( malatç� Olmayan) Yoklamas� 3.521 7.586 
KDV ade ( malatç�lar�n hraç Kayd�yla Mal Teslimi) 
Yoklamas� 

653 1.051 

MTY-1 Yoklamas� 9.154 1.403 
Resen Terk Yoklamas� ( yeri Nezdinde) 102.267 
Resen Terk Yoklamas� ( irket Yetkilisi Nezdinde/ Mü-
kellef kametgâh�nda 

 
253.312 58.993 

GMS  Yoklamas� (Mülk Sahibi Nezdinde) 71.854 
GMS  Yoklamas� (Kirac� Nezdinde) 

 
103.893 15.451 

Di er Ücretli Terk Yoklamas� 9.808 10.494 
Özel Esas Yoklamas� ---- 10.532 
Anla mal� Matbaa Yoklamas� ---- 1.308 
At�k Madeni Ya  Dönü üm Tesisi Tespit Yoklamas� ---- 50 
TOPLAM 2.216.635 2.119.769 

Kaynak: Gelir daresi Ba kanl� � y�ll�k faaliyet raporlar�ndan derlenmi tir. 

E-yoklama fi leri, yoklamaya yetkili memurlarca yoklama i leminin amaç ve içeri ine 
uygun olarak, mobil cihazlar arac�l� �yla dijital ortamda olu turulacakt�r. Yoklama esna-
s�nda tespit edilen unsurlar, nezdinde yoklama yap�lan mükellefe veya yetkilisine mobil 
cihaz ekran�nda ön izleme yapt�r�lmak suretiyle okutulur ve do rulu u hakk�nda kar �l�kl� 
olarak herhangi bir uyu mazl�k olmamas� halinde;  
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a.  Yoklama yap�lan vergi mükellefinin elektronik imza arac� bulunmas� halinde kendisi 
veya yetkilisi taraf�ndan E-imza arac� kullan�larak E-yoklama fi i imzalan�r, 

b.  Yoklama yap�lan vergi mükellefinin elektronik imza arac� bulunmamas� halinde; 
yoklamaya ili kin özet bilgilerle benzersiz kodun üzerine yaz�ld� � E-yoklama imza 
formu, tarih de yaz�larak yoklamaya yetkililer ve vergi mükellefince veya yetkilisi 
kar �l�kl� olarak �slak imza ile imzalar. 

Bu ekilde nezdinde yoklama yap�lan vergi mükellefi veya yetkilisi taraf�ndan imzalanan 
E-yoklama fi i yoklamaya yetkili olan memurlarca elektronik ortamda onaylanarak imza-
lanma süreci tamamlanm�  olur. 

E-yoklama ile ilgili tebli le yap�lan düzenleme ile “E-yoklama fi inin düzenlenmesi esna-
s�nda, vergi mükellefi veya yetkilisi bulunmazsa veya imza atmaktan kaç�n�rsa bu durum 
mobil cihaz üzerinde ve E-yoklama imza formunda belirtilecek ve yoklama fi i yoklamaya 
yetkili memur/memurlarca tek tarafl� olarak imzalanacakt�r. 

Gelir daresi Ba kanl� � teknolojiyi ve elektronik ortam� en iyi kullanan kamu kurumlar�n 
ba �nda gelmektedir. Ancak insan kayna � vergi dairelerinin olmazsa olmaz�d�r dolay�s� ile 
son y�llarda idarenin i  yükünün ve çe itlili inin artmas� nedeni ile kalifiye eleman ihtiyac� 
giderek artm�  olup tahsilat çal� malar�nda istenen hedeflere ula �lmas�ndaki etkenlerden 
biriside personel yetersizli ine dikkat çekmek gerekmektedir. Bu nedenle uzman personel 
al�m�na h�z verilmesi ayr�ca çal� an memnuniyeti aç�s�ndan mevcut personelin de özlük 
haklar�n�n daha da iyile tirilmesi gerekmektedir. 

5.2.6. Elektronik Haciz (E-Haciz) 

Gelir idaresi Ba kanl� � 2010 y�l� Performans Program� kapsam�nda belirledi i hedeflerin 
gerçekle tirilmesi ad�na kamu alacaklar�n�n h�zl� bir ekilde tahsil edilmesi, takip masraflar� 
ve idari i  yükünün azalt�lmas�, zamandan tasarruf sa lanmas� ve haciz ile ilgili i lemlerin 
dijital ortamda yap�lmas� kapsam�nda elektronik haciz projesi uygulamaya geçirilmi tir 
(Kocabeyo lu, 2010:64). E-haciz uygulamas� vergi gelirlerinin etkin bir ekilde tahsil edi-
lebilmesi için uygulamaya konulmu tur. Bu ba lamda E-haciz uygulamas�, klasik vergi 
tahsilât� ve takibinden farkl� olarak bili im teknolojilerinin geli mesiyle ça �n gereklerine 
uygun olarak haz�rlanan projelerden biridir. G B, vergi kaça �n� en aza indirmek amac�yla 
geli tirdi i bu projeyle vergi mükelleflerinin borçlar�n� ödememeleri durumunda banka 
hesaplar�na dijital ortamda bloke konularak vergilerini zaman�nda ve tam olarak yat�rmala-
r�n�n sa lanmas� amaçlanmaktad�r. Bu çerçevede E-haciz uygulamas� ile vergi mükellefle-
rinin hazineden saklad�klar� parasal de erler üzerindeki kamu alaca �n�n bir an önce tahsi-
lini sa layarak devlet bütçesi üzerindeki olu acak olan yükün azalt�lmas� da sa lanm�  
olacakt�r (Alptürk, 2008:187). 
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Türkiye’de Elektronik Haciz Projesi 6183 say�l� Kanunda, haciz bildirilerinin, G B taraf�n-
dan alacakl� vergi daireleri ad�na E-haciz uygulamas�na kat�lan bankalara dijital ortamda 
tebli  edilmesi ve bu tebligatlara dijital ortamda bankalar taraf�ndan cevap verilmesidir. Bu 
çerçevede haczedilen menkul mallar ile her türlü alacak ve haklar�n paraya çevrilerek vergi 
idaresi hesaplar�na aktar�lmas�n� sa layan sistem üzerine kurulmu  olan bir projedir (md. 
79). 

E-Haciz projesi ile ilgili olarak HMB’nin çal� malar� sadece 6183 say�l� Kanunla s�n�rl� 
kalmam� , bu kapsamda ilgili maddede 5904 say�l� Kanun’la yap�lan de i iklikle gayri-
menkul, gemiler ve ta �tlar�n da dijital ortamda haczedilmesi sa lanm� t�r. Bu kapsamda 
Emniyet Genel Müdürlü ü ve G B taraf�ndan imzalanan protokol çerçevesinde vergi ida-
releri taraf�ndan, ta �tlar�n sat�  ve devrine engel olmak ya da s�n�rland�rmak maksad�yla 
araç tescil kay�tlar�na dijital ortamda “Takyidat erhi” eklenilmesi,  kald�r�lmas� veya mu-
vafakat verilmesine yönelik programlar�n haz�rlanmas� amac�yla analiz, tasar�m, yaz�l�m ve 
test çal� malar� yap�lm� t�r. Gayrimenkul haczi için G B ile Tapu ve Kadastro Genel Mü-
dürlü ü aras�nda protokol ve program yaz�l�m konusunda çal� malar da devam etmektedir 
(G B 2017 Faaliyet Raporu:104). 

E-haciz uygulamas� ile çe itli faydalar sa lanmas� amaçlanm�  ve sa lanm� t�r. Örne in; 
haciz tatbik i lemlerinin h�zl� bir ekilde gerçekle tirilmesi, kamu alacaklar�n�n h�zl� bir 
ekilde Hazine’ye aktar�m�n�n sa lanmas�, posta, k�rtasiye, sarf malzeme masraflar� ile 

personel ve zamandan tasarruf sa lanmas� E-haciz uygulamas�n�n faydalar�ndan bir kaç� 
olarak gösterilebilir. Ancak uygulamada E-haciz projesinden fayda sa lan�lmas�n�n yan�nda 
baz� sak�ncal� durumlar�nda söz konusu oldu u görülmektedir. Bunlara gösterilecek örnek-
ler ise u ekilde ifade edilebilir; 

i)  Kesinle en ve ödeme a amas�na gelmi  olan kamu alacaklar�nda E-haciz uygulama-
s�na gidilebilmesi için öncelikle ödeme emrinin gönderilmi  olmas� gerekmektedir. 
Bu ba lamda elektronik haciz sisteminde ortaya ç�kan s�k�nt�lardan birisi, banka he-
saplar�na haciz uygulamas� yap�lan vergi mükelleflerine ödeme emri tebli  edilme-
den haciz i lemine ba lan�lm�  olmas�d�r. Bu durumda banka hesaplar�nda hareket-
lilik yapmak isteyen vergi mükellefleri banka hesaplar�n�n blokeli olmas� durumuyla 
kar �la makta ve zor durumda kalabilmektedirler (Suçiçek, 2010). 

ii)  E-haciz uygulamas�nda kar �la �lan bir di er sorun banka hesaplar�na konan E-haciz 
blokesinin süreklilik arz etmesidir. E-haciz uygulamas�n�n ilk uyguland� � dönem-
lerde bankalar�n da yanl�  alg�lamalar� sonucunda önemli sorunlar ya anm� t�r. Seri 
A-1 Tahsilât Genel Tebli i’nde, E-haciz uygulamas�n�n i lemin yap�ld� � gün itiba-
riyle muhatab�n hesab�nda bulunan para için geçerli olaca �na yönelik düzenleme 
bulunmaktad�r. Yani di er bir ifadeyle, i lemin yap�ld� gün banka hesab�nda paras� 
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olmayan muhatap için, haciz i lemi ertesi gün hesaba gelebilecek para için geçerli 
olmamas� gerekmektedir. Dolay�s�yla yap�lacak olan E-haciz i leminin sürekli bir 
uygulama eklinde olmay�p tebli  tarihindeki paran�n bloke edilmesiyle s�n�rl� ol-
mas� gerekirken aksi yönde uygulamalar neticesinde muhataplar taraf�ndan itirazlar 
gelmi tir. Bu aç�klamalar do rultusunda e er i lemin yap�ld� � gün içerisinde mu-
hatab�n banka hesab�nda para bulunmamas� durumunda vergi idaresi te kilat� ertesi 
gün yeniden ayn� i lemi yapmas� gerekmektedir (Alptürk, 2008;60). 

iii) E-haciz uygulamas�nda kar �la �lan bir di er sorun da ücret ve ayl�k hacizlerinde ka-
nunda belirtilen oranlara uyulmamas�d�r. 6183 say�l� Kanuna göre ayl�klar, ödenek-
ler her çe it ücretler, intifa haklar� ve hâs�lat�, ilama ba l� olmayan nafakalar, emek-
lilik ayl�klar�, sigorta ve emeklilik sand�klar� taraf�ndan ba lanan gelirler k�smen 
haczedilebilecektir. Ancak haciz edilecek tutar yukar�da bahsi geçen unsurlar için 
üçte birinden çok, dörtte birinden az olamayacakt�r. Ayr�ca asgari ücreti a mayan 
ayl�k gelirlerin onda birinden fazlas� haczedilemez (md. 71). Bu ba lamda ortaya ç�-
kan sorun bankalar�n bu madde hükmüne riayet etmeksizin kamu borcunun büyük-
lü ü dikkate al�nmadan söz konusu ödemelerin hepsine birden E-haciz uygulanmas� 
vergi mükelleflerini zor durumda b�rakmaktad�r.  

iv)  E-haciz i lemlerinde kar �la �lan bir di er sorun vergi iadesi ve mahsup talebinde 
bulunan mükelleflerin bu talepleri dikkate al�nmadan kamu alaca � için E-haciz uy-
gulamas�na gidilmesidir. Vergi mükelleflerinin devletten olan alaca �na kar �l�k 
vergi borcunun mahsup talebinde bulunabilecektir. Mahsup i lemi neticesinde vergi 
borcu sona erecektir. Ancak uygulamada mükellefin mahsup talebine kar �l�k mah-
sup fi i düzenlenene kadar mükellef borçlu görülmekte ve hakk�nda E-haciz uygu-
lamas�na gidilebilmektedir. Bu ba lamda vergi mükellefi hem alaca �n� tahsil ede-
memi  hem de asl�nda sona ermesi gereken bir borcu için E-haciz i lemine tabi tu-
tulmaktad�r. 

v)  E-haciz uygulamas�nda s�kça kar �la �lan bir di er sorun E-haciz uygulamas� sonra-
s�nda borç ödendi i halde banka hesaplar�ndan haczin kald�r�lmamas�d�r. Mükellef-
ler borçlar�n� ödediklerinde bu durum vergi dairesi kay�tlar�na anl�k olarak i lenir. 
Ancak haciz i lemini kald�rma yetkisi her halükarda vergi dairesi mü-
dürü/müdürlerin yetkisinde bir i lemdir. Dolay�s�yla ödeme i leminin sonras�nda 
sistemden otomatik olarak haciz kald�rma i lemi yap�lmamaktad�r. Vergi dairesi 
müdürleri/müdürler, haciz uygulad�klar� mükellefleri düzenli olarak sistemden kont-
rol ederek borcunu ödemi  olanlar�n haciz i lemini kald�r�lmalar� gerekir. Bu i lemi 
tüm vergi dairesi mükellefleri için toplu olarak yapmalar�na sistem izin vermektedir. 
Bu i lemlerin zaman�nda yap�lmad� � vergi dairelerinde mükelleflerin ma duriyeti 
söz konusu olmaktad�r (Ayfer, 2015;59). 
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6. Sonuç ve Öneriler 

E-devlet uygulamas�n�n ki ilerin devlet hizmetlerine 7 gün 24 saat eri im sa lamas�, ev 
rahatl� �nda hizmetlerden yararlan�lmas�, daha dü ük hizmet maliyeti ile kamusal hizmet-
lerden yararlan�lmas�, devlet çal� anlar� üzerindeki yükün azalt�lmas�, kamu kesiminde 
tasarrufun sa lanacak olmas� gibi olumlu yans�malar� bulunmaktad�r. E-devlet uygulamas�-
n�n söz konusu hususlarda olumlu yan� olmas�n�n yan�nda getirdi i baz� olumsuzluklar da 
bulunmaktad�r. Bu olumsuzluklara, Bilgi ileti im teknoloji ekipmanlar�n�n sat�n al�nmas� ve 
bak�m� için gerekli olan yüksek maliyetler, kullan�c�lar için gerekli olan e itim hizmetinin 
yap�lmas�, ilave ileti im kanallar�, ilave bilgi gereklilikleri, politikalar ve planlamalara 
duyulan ihtiyaçlar örnek olarak gösterilebilmektedir. Söz konusu bu tablo E-vergi uygula-
malar� içinde geçerlidir. 

E-vergi uygulamalar� ile birlikte vergi personel giderlerinde, k�rtasiye giderlerinde, sarf 
malzeme giderlerinde vb. vergi tahsilât� için gerekli olan giderlerde önemli ölçüde tasarruf 
sa land� � aç�kt�r. Bunun yan�nda vergi tahsilât oranlar�nda art�  beklenilmesi, vergilemede 
effafl� �n sa lanmas�, kay�t d� � ekonomiyle mücadele edilmesi, vergi yükünün adaletli ve 

dengeli da �l�m�n�n gerçekle tirilmesi gibi hedeflerin gerçekle tirilmesine de önemli dere-
cede katk� sa layaca � aç�kt�r.  

E-devlet uygulamas�n�n Türk Vergi Sistemi üzerindeki yans�malar�ndan baz�lar�, çal� ma-
n�n da temelini olu turan, E-Beyanname, E-Fatura, E-Defter, E-Tebligat, E-Yoklama ve E-
Haciz uygulamalar�d�r. Gelir daresi Ba kanl� � E-vergi uygulamalar� üzerinde yo un bir 
çal� ma gayreti içerisinde oldu u bilinen bir gerçektir. Gelir daresi Ba kanl� �’n�n yo un 
bir çal� ma içerisinde olmas�na ra men uygulamada çe itli aksakl�klar ya anmaktad�r. E-
vergi uygulamalar� temelinde otomasyon ve mevzuatsal düzenlemeler ve yenilikler yat-
maktad�r. Dolay�s�yla ortaya ç�kan sorunlar�n kayna �n� da otomasyon ve mevzuatsal dü-
zenlemeler olu turmaktad�r. Örne in, E-VDO arac�l� �yla di er kamu kurum ve kurulu la-
r�n�n otomasyon sistemleri aras�ndan veri al� veri lerinin rasyonel bir ekilde gerçekle ti-
rilmemesi gösterilebilir. Bu sorunlar�n çözümü için Gelir daresi Ba kanl� �’n�n resmi ola-
rak veri payla �m� yap�lacak olan kurum ve kurulu lar�n�n say�lar�n�n artt�r�lmas�na yönelik 
protokoller imzalanmas�n�n yan�nda verilerin payla �m�na uygun olarak i lemlerin daha 
h�zl� ve güvenilir bir ekilde yap�lmas�n�n da sa lanmas� gerekmektedir. Bunun yan�nda 
kar �la �lan bir di er sorun E-vergi uygulamalar� ile ilgili mevzuatsal altyap�n�n olu turu-
lamam�  olmas�d�r.  E-vergileme ile ilgili düzenlemelerin kanun boyutunda de il de daha 
çok ikincil mevzuatlar eklinde yap�lmas� yine kar �la �lan sorunlar�n temeli olarak görül-
mektedir. Bu sorunun çözümü için ise E-vergileme ilgili hükümlerin 213 say�l� Vergi Usul 
Kanunu’nda yap�lacak düzenlemelerle a �labilece i dü ünülmektedir.  

Gelir daresi Ba kanl� �’n�n 2014 y�l�ndan itibaren ba latm�  oldu u E-beyanname ça r� 
merkezi arac�l� �yla zaman�nda gereken teknik deste in sa lanacak olmas�, E-vergileme ile 
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ilgili ortaya ç�kabilecek hatal� uygulamalar�n önüne geçilmesinde önemli bir ad�m olarak 
görülmektedir. Ancak bunun yan�nda sistemin kendi içerisinden otokontrolü sa layan bir 
mekanizman�n olu turulmas� da gerekmektedir. Bu sayede yanl�  ve hatal� i lemlerin ya-
p�lmas�n�n önüne geçilebilecektir.  

Türkiye’de E-vergileme uygulamalar�n�n zorunlu olmas� beklenilen faydalar�n�n zaman 
kaybetmeden elde edilebilmesi aç�s�ndan önemlidir. Ancak bu zorunlulu un hem vergi 
idaresi aç�s�ndan hem de vergi mükellefleri ve muhasebe meslek mensuplar� aç�s�ndan 
olumsuz yans�malar� olabilecektir. Bu ba lamda vergi idaresi personelinin acilen otomas-
yon sisteminin kullan�m� ve ortaya ç�kabilecek olan aksakl�klar�n giderilmesi noktas�nda 
e itimli hale getirilmesi gerekmektedir. Ayn� durum vergi mükellefleri ve muhasebe mes-
lek mensuplar� içinde geçerlidir. Bu ba lamda G B taraf�ndan E-vergileme sistemine yu-
mu ak bir geçi  sa layacak ad�mlar at�lmas� (vergi mükelleflerine zaman�nda ve gereken 
teknik deste in sa lanmas�, hatal� uygulamalar oldu unda ilk zamanlar bu uygulamalara 
cezai i lem uygulanmamas� gibi) mükelleflerin sisteme daha h�zl� uyum sa lamas� ad�na 
olumlu bir geli me olacakt�r. Bunun yan�nda elektronik uygulamalar�n en yo un ya and� � 
alanlardan biri olarak görülen vergilendirme i lemlerinde E-vergileme kapsam�nda yer alan 
mükellef bilgilerin güvenilirli inin sa lanmas� da önemli konulardan birini olu turmakta-
d�r. Bu do rultuda vergi idaresinin olu turdu u otomasyon sistemlerinin E-vergilemeden 
beklenilen faydalardan taviz vermeden uygulamalar�na devam ederken vergi mükellefleri-
nin bilgilerinin korunmas� konusunda da azami bir gayret içerisinde olunmas� gerekmekte-
dir.  

E-vergi uygulamalar�n�n getirdi i en önemli faydalardan birisi de hizmet sunumlar�n�n daha 
az maliyetle yap�larak tasarruf sa lanmas�d�r. Hazine ve Maliye Bakanl� �, Gelir darisi 
Ba kanl� �’n�n 2017 y�l� verilerine bakt� �m�zda, dijital ortamda a a � yukar� 90.000.000 
adet beyanname al�nd� � görülmektedir. 2004 y�l� içerisinde kâ �t beyanname al�nma oran� 
% 99,5; E-beyanname oran� % 0,5 iken, 2017 y�l� içerisinde kâ �t beyanname al�nma oran� 
% 0,3; E-beyanname oran� % 99,7 olmu tur. Bu veriler � � �nda anlad� �m�z ey, son dö-
nemler itibariyle kâ �t beyanname say�s�ndaki büyük orandaki azalma sonucunda, devletin 
ekonomik kaynaklar�na ve do aya önemli ölçüde katk� sa land� �d�r. Ayr�ca, dijital or-
tamda al�nan E-beyannameler sayesince denetim, ar ivleme, istatistik ve de erlendirme 
i lemlerinde h�z, zaman ve yer tasarrufu sa land� � da söylenebilecektir. 
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