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 Bilgi ve bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler bilgi tabanlı
yönetim anlayışını ortaya çıkarmış ve günümüz dünyasında
kurumlar bilgi çevresinde örgütlenmiştir. Bilgi çevresinde
örgütlenme, bilgi toplama, bilgiyi yorumlama ve kullanma
süreçlerinde dijital sistemlerden etkin şekilde faydalanmayı
zorunlu hale getirmiştir.

 Artan iş ve ticaret hacimleri, mükellef odaklı hizmet anlayışı,
maliyet tasarrufu, kaliteli, etkin, verimli ve hızlı hizmet sunma
amacı gibi etkenler, kamu kurumları için de bu bilgi ve bilişim
teknolojilerine geçme ve bu teknolojilerden etkin şekilde
faydalanma ihtiyacı doğurmuştur.

 Büyük ölçüde kağıda dayalı geleneksel süreçler yerini, Maliye
Bakanlığının her geçen gün daha fazla mükellefi kapsamak
suretiyle tabana yayılan «e-beyanname, e-tebligat, hazır beyan
sistemi, e-yoklama, e-defter, e-fatura, e-bilet, e-arşiv fatura, e-
haciz v.b.» şeklinde sıralanabilecek elektronik vergi
uygulamalarına bırakmıştır.

http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/VI/20171.htm
EK-1 e-uygulama bilgi notu.doc


 Beyana dayanan vergi sistemimizin en önemli unsurlarından biri olan

ve ödenmesi gereken verginin doğruluğunu araştırma, tespit etme

ve sağlama faaliyeti olan vergi denetiminin, teknolojik gelişmeler

sebebiyle artık, geleneksel yöntemlerden çok teknolojik yöntemlerle

yapılması gerektiği anlaşılmıştır.

 Bu sebeple geleneksel vergi denetimi de yerini giderek vergi

denetimi ile ilgili süreçlerin tamamen veya kısmen elektronik kayıtlar

kullanılarak gerçekleştirildiği bilgisayar destekli denetim olarak

tanımlanan “elektronik vergi denetimi”ne bırakmaktadır.



 Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının görevlerini etkin ve verimli olarak

yerine getirmesi ve işbölümüne dayalı bir yapı içinde örgütlenmesi

amacıyla «VDK Birim Yönergesi» hazırlanmıştır.

 Elektronik Denetim Şube Müdürlüğü

 Risk Analizi Şube Müdürlüğü

 13.04.2017 tarihinde VDK Birim Yönergesi’ni Güncelledik ve VDK’nın

organizasyonunda güncelleme yaptık. Bu kapsamda Başkanlığımızda

«Elektronik Denetim Uygulamaları Şube Müdürlüğü» kuruldu.

 «Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın Elektronik Denetim

Kapasitesinin Artırılması Stratejik Planı»

 E-Auditor

Ek-2 E-Denetim Uygulamaları Şube Mdr..doc


 VDK-BİS(Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemi): Vergi

incelemesine ilişkin çalışmaların, başlangıç aşamasından raporlama

ve gerekli birimlere iletilmesi aşamasına kadar tüm süreçlerinin

elektronik ortamda izlenmesi, istatistiklerin oluşturulması, elde edilen

bilgi, veri ve diğer istatistiklerin tüm yönetici ve vergi müfettişlerinin

paylaşımına açılması gibi amaçlarla uygulamadadır.

 VDK- BİS, 09.01.2017 tarihinde Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)

entegre edilmiştir.

 Veri Güvenliği(Güvenli depolama)



 VDK-RAS, her türlü bilgi, veri ve istatistiği kullanarak mükelleflerin risk

durumlarını tespit eden ve risk analizleri sonucunda üretilen bilgi

raporlarını inceleme çalışmalarında kullanılması amacıyla vergi

müfettişlerine sunan bir yazılımdır.

 Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında 2016 yılında oluşturulan inceleme

görevlerinin %17’si risk analiz sistemi kaynaklıdır. (SBK %47)

 Maliye Bakanlığı 2018-2022 Stratejik Planı’nda 2022 hedefi %30 olarak

belirlenmiştir.

 Mükellef Bilgi Raporu



 Gelişen teknolojiyle birlikte denetimlerle ilgili veri hacminde ciddi artışlar

yaşanmış ve verilerin analiz edilebilmesi için birçok gelişmiş yöntem ortaya

çıkmıştır.

 Kurul Başkanlığımız bünyesinde geliştirilen ve Başkanlığımızca patenti alınmış

olan VDK-VEDAS yazılımıyla, mükellefler tarafından üretilen e-defter, e-fatura

ve kayıt saklama verileri gibi elektronik veriler kullanılarak vergi denetimlerinin

daha etkin ve kısa sürede tamamlanması amaçlanmaktadır.

 VDK-VEDAS yazılımında; E-Defter ve E-Fatura aktarımı, görüntüleme ve analiz,

Bakiye Kontrolü, Ters Bakiye Kontrolü, Bilanço, Bilanço ve Diğer Hesaplar,

Alıcılar Satıcılar Raporu, Gelir ve Maliyet Hesapları, Kaydi Envanter, Hasılat

Analizi, Adat, Benford Analizi, Mükerrer Değer/Değerler Kontrolü, Atlayan

Numara Kontrolü (Numerik alanlar için) v.b. yapılabilmektedir.

VDK-VEDAS.doc
Report_E-Audit Contact Persons Bucharest 2017 Planery.pdf
Report_E-Audit Contact Persons Bucharest 2017 Planery.pdf


 Vergi denetim faaliyetlerinin gelişen teknolojilere uygun bir şekilde

yürütülebilmesi amacıyla, belirli sektörlerden elektronik veri teminine

yönelik kayıt saklama gereksinimleri 29.12.2013 tarihli 431 sıra numaralı

VUK Genel Tebliği ile belirlenmiştir.

 Tedarik zincirinin izlenmesine yönelik çalışma kapsamında, 11 mükellefe

elektronik ortamda sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirilmiştir.

 Bu 11 mükellefin (I) sayılı liste kapsamındaki faaliyetlerine ilişkin verilerin

aylık dönemler itibarı ile Kurul Başkanlığımız sistemlerine aktarılması

sağlanmıştır.

VDK-SİGMA.doc
VDK-SİGMA.doc


 "E-Teftiş", geleneksel teftişin fonksiyonlarını elektronik ortamda

gerçekleştiren, bilişim alanındaki gelişme ve yeniliklere uyum kabiliyeti

yüksek, sürekli gelişen ve dinamik bir teftiş faaliyetidir.

 E-Teftiş, VDK-DEBİS adı verilen ve VDK-VEDEBİS, VDK-SADEBİS ve VDK-

MİDEBİS modüllerinden oluşan bir program aracılığıyla

gerçekleştirilmektedir.

 2016 yılında e-teftiş kapsamında 100 birim teftiş edilmiştir.

E-Teftiş.doc
E-Teftiş.doc


 Yürütülen vergi incelemesinin hangi aşamada olduğu, o ana kadar

hangi kontrol ve çalışmaları gerçekleştirdiğinin Başkanlık tarafından daha

etkili takibinin sağlanması, vergi incelemesi başka bir vergi müfettişine

devredildiğinde, devreden ile devralan vergi müfettişleri arasında veri

aktarımı ve bilgi paylaşımının eksiksiz sağlanması ve bu işlemlerin tümünün

dijital ortamda yapılması amacıyla elektronik inceleme dosyası

çalışmalarında devam etmektedir.

 VDK-KVİS ?



 Mükellef odaklı ve katılımcı yönetim

anlayışı çerçevesinde vergi bilincinin

ve mükellef haklarına yönelik
farkındalığın artırılması amacıyla

hazırlanan “VDK Mükellef Portalı”

(https://mukellefportali.vdk.gov.tr/)

kullanıma açılmıştır.

 Mükelleflerin, incelemelerinin hangi

aşamada olduğunu öğrenebildikleri

ve taleplerini iletebildikleri bu portal,

ihtiyaçların daha hızlı ve kolay
karşılanabilmesini sağlamaktadır.

https://mukellefportali.vdk.gov.tr/
VDK Mükellef Portalı.doc
VDK Mükellef Portalı.doc
VDK Mükellef Portalı.doc
VDK Mükellef Portalı.doc


mukellefportali.vdk.gov.tr









 Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı

olarak sosyal medyayı aktif bir

şekilde kullanmaktayız.

Mükellefler ve ilgi duyan

kullanıcılar mesajlarımızı;

- Resmi Twitter

(https://twitter.com/VDKgovtr
),

- Resmi Facebook

(https://www.facebook.com/

VDKgovtr/),

- Resmi Youtube, ve diğer sosyal

platform

hesaplarımız üzerinden alabilirler.

https://twitter.com/VDKgovtr
https://www.facebook.com/VDKgovtr/


Bilgilendirme ve Eğitim Video Görselleri

Hazırladığımız bilgilendirme video görsellerini 

Başkanlığımız sosyal medya hesaplarında ve internet 

sitesinde yayımlamaya başladık. 

«Vergi İncelemesi Nedir?» - «Vergi İncelemesine Neden 

Alınırsınız?» - «Sahte Belge Nedir?» – «VDK Mükellef Portalı 

Size Ne Sağlar?» - «VDK Risk Analizi Sistemi Nasıl Çalışır?» 

«Mükellef Haklarının Farkında mıdır?»

Eğitim video görselleri

SAHTE BELGE NEDİR_HD_REVİZE_6.mp4



