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Sanal alışverişe “hayalet yazılım” geliyor
Kayıtdışı ile mücadele için harekete geçen Maliye, e-ticarette yaşanan kayıt dışılığa 
Hollanda’dan getireceği “hayalet yazılımla” çözüm bulacak. Otomotiv ve inşaat 
sektöründe üretimden satışa her aşama on-line izlenecek.

Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek, 23 Mayıs 
2012’de Bakanlıkta 

“Kayıt Dışı Ekonomiyle 
Mücadele” konulu bir basın 
toplantısı düzenledi. Toplantıda 
kayıt dışıyla mücadele için 
hazırlanan İnternet sitesi 
basına tanıtıldı ve kayıt dışıyla 
mücadele alanında bir protokol 
imzalandı. Kayıt dışılıkla 
mücadelenin 2023 hedeflerini 
gerçekleştirmek için çok kritik 
bir öneme sahip olduğunu 
belirten Şimşek, kayıt dışılığın 
75 milyonun hakkı hukuku olan 
vergiyi kaçırmak olduğunu 
söyledi. Kayıt dışılığın Türkiye 
ekonomisinin gelişimine 
engel olduğunu, o nedenle 
geçtiğimiz yıllarda “Kayıt 
Dışıyla Mücadele Stratejisi 
Eylem Planı”nın hazırlandığını 
anımsatan Şimşek, stratejinin 
güncellendiğine dikkat 
çekip “Kayıt dışı ekonomiyle 
mücadele yüksek kurulunu 
kurduk” dedi.
Elektronik ticaret (e-ticaret, 
sanal ticaret) teknik ve 
hukuki alt yapının henüz 
olmadığını işaret eden 
Şimşek, İnternet üzerinden 
yapılan alışverişin kayıt altına 
alınması için teknik ve hukuki 
alt yapının oluşturulması 
gerektiğinin altını çizdi. 

Şimşek, “O nedenle en iyi uygulamaya sahip 
ülkelerden birisi Hollanda. Hollanda Gelir 
İdaresi’nin deneyimlerinden faydalanmak 
üzere Hollanda hükümetiyle ortak bir proje 
yapılmaya başlandı. Hollanda 5 kez sistem 
değiştirdi ve sonunda en etkin sistemi buldu. 
Biz de bu yazılımı Türkiye’ye uyarlamayı 
değerlendireceğiz. Projenin amacı, kayıt dışı 
elektronik faaliyetlerinde vergi altyapısını 
oluşturmak, vergi kayıt-kaçağını azaltarak, 
e-ticaret yürüten mükelleflerin uyumunu 
artırmaktır” diye konuştu.

Çapraz denetim yapıyor
Hollanda’yla bir protokol imzalandığını, yeni 
sistemin yılsonuna kadar devreye sokulması 
için çalışacaklarını söyleyen Şimşek, yeni 
sistemle vergi kayıp-kaçağının önleneceğini 
belirtti. Denetimleri sıklaştıracakları ve sürekli 

hale getireceklerini anlatan Şimşek, konuyla 
ilgili bürokratlarını da çağırarak ayrıntılı bilgi 
verdiği yeni girişimle, İnternet’ten yapılan 
alışverişte ödeme sadece kredi kartı ve 
posta çekiyle yapılacak. Nakit ödeme yoluyla 
yapılabilmesi için ise banka üzerinden nakit 
havale sistemine ait yeni kurallar getirilecek. 
Söz konusu yazılımın kredi kartı, vb. bilgilerle 
çarpraz sorgulamaya olanak sağlayacak bir 
sistem oluşturduğu, bunun da kayıt dışılığı 
önlediği belirtildi. Otomotivde üretimden satışa 
kadar takip yapılacak bir sistem kurulacak. 
İnşaat sektöründe de veri tabanı üzerinden 
gelişmeler takip edilecek ve denetim 
sıklaştırılacak.

Bakan Şimşek, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi 
(TAKBİS) ile ilgili olarak, ülke genelinde 
hizmet veren 957 tapu müdürlüğünden 
950’sinin sisteme aktarıldığını ifade etti. 
Şimşek, “20 yıldır beklediğimiz projeyi yakında 
uygulamaya geçmiş olacağız. Bir an önce tam 
devreye girecek” dedi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı e-kooperatif 
sistemiyle bütün inşaat sektörüyle ilgili 
her şeyin kayıt altına alınacağını söyleyen 
Şimşek, bu projeyle inşaat sektöründeki 
faaliyetlerin Maliye Bakanlığı olarak çok 
yakından izleneceğini anlattı. Şimşek, kayıt 
dışı ile ilgili Maliye Bakanlığı’nın www.
kayitliekonomiyegeçiş.com.tr adresi hakkında 
bilgiler vererek, bu sitede birtakım anketlerin 
yapılacağı ve on-line olarak görüşlerin 
alınacağını söyledi. 

http://www.bilisimdergisi.org/s144http://www.bilisimdergisi.org/s144


