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XI 

ÖZET 

 

Bilgi ve iletiĢim teknolojilerinde yaĢanan geliĢmeler hayatımıza birçok konuda 

yenilikler getirdiği gibi ticaret konusunda da birçok yeniliğe ve değiĢikliğe yol açmıĢtır. Bu 

alanda yaĢanan en büyük geliĢme olarak internet gösterilebilir. Ġnternetin geliĢmesiyle 

birlikte internet üzerinden gerçekleĢtirilen ticari faaliyetler artmıĢ ve e-ticaret kavramı daha 

çok duyulmaya baĢlanmıĢtır. En basit anlamda elektronik ortamda gerçekleĢen ticari 

faaliyetler olarak nitelendirilen e-ticarette, ülkeler arasındaki sınırlar ortadan kalmakta ve 

alıcı ile satıcıların yüz yüze gelmesine gerek kalmamaktadır.  

 

E-ticaretin yaygınlaĢmasıyla birlikte bu ticaretin vergilendirilmesinde sorunlar 

ortaya çıkmaya baĢlamıĢtır. E-ticaretin vergilendirilmesine yönelik sorunların en 

önemlilerinden birisi elektronik ortamda gerçekleĢen iĢlemlerinin takibinin neredeyse 

imkansız olmasıdır. E-ticarette yaĢanan diğer bir sorun ise gelirin elde edildiği yerin ve 

niteliğinin belirlenmesi, mükellefiyetin belirlenmesi ve matrahın tespitidir.  

 

Günümüzde bilgi ve iletiĢim teknolojilerinde yaĢanan geliĢmelerle birlikte gelir 

idareleri e-ticaretin vergilendirilmesinde yaĢanan sorunların çözümüne yönelik olarak 

denetim ve kayıtların düzenlenmesi amacıyla çalıĢmalar yapmaktadırlar. Elektronik 

ortamda gerçekleĢen e-ticaret faaliyetlerinin denetimi oldukça güçtür. Vergi kayıp ve 

kaçaklarını en düĢük seviyede tutmak için bilgi ve iletiĢim teknolojilerinden yararlanarak 

yeni denetim teknikleri geliĢtirmek gerekmektedir. Bununla birlikte konu ile ilgili 

uluslararası düzenlemelerin takibi de son derece önemlidir. ÇalıĢmanın amacı; e-ticarette 

vergi denetiminin etkinliği ile olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirmektir. Ayrıca 

çalıĢmada e-ticaretin vergi denetimini olumsuz etkilediği tezi irdelenmiĢ ve neticede 

mevcut teknoloji ile e-ticaretin vergilendirmeyi olumsuz etkilediği tezine varılmıĢtır.  

 

Anahtar Kelimeler: Elektronik Ticaret, Vergi Denetimi, Elektronik Denetim
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ABSTRACT 

 

The development occurred in information and communication technologies areas 

have made real innovation to our lives but also a lot of changing in commerce. The internet 

can be pointed the biggest development in this area. The development of commercial 

activities has increased with the internet and the concept of e-commerce has started to be 

called. In the simplest meaning of e-commerce can be explained by commercial activities 

in the electronic platform, borders being between countries can be eliminated and there is 

no need to come face to face vendors and purchasers. 

 

Together with the spread of e-commerce, taxation issues have began to appear. One 

of the most important problems relating to taxation of e-commerce transactions, following 

of electronic transactions is almost impossible. Another problem occurred in e-commerce 

is determining of location and nature of income obtained. 

 

Nowadays, with advances in information and communication technologies, to solve 

the problems of e-commerce taxation, revenue administration has made new laws in order 

to regulate audit and tax rolls. It‟s hard to control e-commerce transactions occurred in 

electronic platform. To keep lowest level of tax loses and leaks, new audit techniques must 

be developed taking of the information and communication technologies. On the other 

hand, the developments in other countries occurred in this area are extremely important. 

The main purpose of this study was to evaluate about positive and negative side of tax 

audit efficiency in e-commerce area. Moreover, in this study, the thesis of “E-commerce 

affects tax audit negatively” was examined thoroughly and as a result the thesis of “E-

commerce creates problems in tax audit under this technology” was thought. 

 

Key words: Electronic Commerce, Tax Audit, Elektronic Audit  
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GİRİŞ 

 

YaĢanan teknolojik geliĢmeler insanlara çeĢitli yenilikler ve fırsatlar sunmaktadır. 

Bu yeniliklerin baĢında internet ve internet kullanımıyla birlikte insan hayatının 

kolaylaĢmasını sağlayan imkanlar gelmektedir. Ġnternet kullanımıyla birlikte insanların 

yaĢam tarzları da değiĢmeye baĢlamıĢtır. Artık insanlar birçok iĢini internet üzerinden 

gerçekleĢtirmekte ve zamandan tasarruf etmektedir. Günümüzde internet kullanımının 

giderek yaygınlaĢması ile birlikte yeni bir kavram olarak karĢımıza çıkan elektronik ticaret 

(e-ticaret) da hızla geliĢmektedir. Her ne kadar e-ticaretin ön plana çıkmasında internet 

önemli rol oynamıĢ olsa da internetin yanında telefon, faks, televizyon gibi araçlar da bu 

ticaret Ģeklinin geliĢmesine katkıda bulunmuĢtur. E-ticaret, uluslararası ticarette coğrafi 

sınırları ortadan kaldırmakta ve pek çok mal ve hizmetin elektronik ortamda satıĢını, 

tanıtımını ve dağıtımını kolaylaĢtırmaktadır.  

 

E-ticaret alanında yaĢanan hızlı geliĢmelerle birlikte devletler, e-ticarette 

karĢılaĢılan sorunları çözmeye ve e-ticareti kontrol altına almaya yönelik çalıĢmalar 

yapmaya baĢlamıĢtır. Bu bağlamda devletler, yeni bir kavram olarak karĢılarına çıkan e-

ticarete uyum sağlamaya çalıĢmaktadırlar. Bu ise ulusal ve uluslararası hukuk alanında 

olduğu kadar bu ticaretin vergilendirilmesi alanında da bazı düzenlemelerin yapılmasını 

gerektirmektedir.  

 

E-ticaretin vergilendirilmesinde karĢılaĢılan en önemli sorunlardan birisi vergi 

denetiminin etkin Ģekilde gerçekleĢtirilememesidir. Elektronik ortamda gerçekleĢen 

faaliyetlerde ürünlerin takibi çok zordur. E-ticarete konu olan mal ve hizmetler fiziksel mal 

ve hizmetler ile dijital mal ve hizmetler Ģeklinde ikili bir ayrıma tabi tutabilir. Fiziksel mal 

ve hizmetlerin vergilendirilmesinde ve denetiminde fazla sorun yaĢanmamaktadır. Bu mal 

ve hizmetler elektronik ortamda sipariĢ edilse de teslimatı geleneksel yollardan 

gerçekleĢmektedir. Bu ise fiziksel mal ve hizmetlerin takibini kolaylaĢtırmaktadır. Ancak 

dijital mal ve hizmetlerde durum biraz daha farklıdır. Söz konusu mal ve hizmetler 

elektronik ortamda sipariĢ edilip, teslimatı da elektronik ortamda gerçekleĢtiğinden takibi 
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oldukça güçtür. Bu ise söz konusu ürünlerin genellikle vergi dıĢı kalmasına sebep olmakta 

ve devletleri gelir kaybına uğratmaktadır.  

 

Devletlerin en önemli gelir kaynaklarından birisi vergilerdir. Devletler, gelir 

kaybına uğramamak ve kayıt dıĢı ekonomiyi önlemek amacıyla e-ticaret alanında vergi 

denetimini etkin bir Ģekilde gerçekleĢtirmek için yeni denetim yöntem ve teknikleri 

geliĢtirmiĢlerdir. Bu kapsamda vergi beyannamelerinin elektronik ortama aktarılması, vergi 

tahsil iĢlemlerinin elektronik ortamda gerçekleĢtirilmesi ve mükellef bilgilerinin elektronik 

ortamda takip edilebilmesi gibi uygulamalar kullanılmaktadır.  

 

E-ticaretin bahsedildiği Ģekilde sorunlar oluĢturması aynı zamanda vergi denetimini 

de güçleĢtirmektedir. Bu bağlamda ele alınan bu çalıĢmanın amacı; e-ticaretin vergi 

denetimi üzerinde nasıl bir etki ortaya çıkardığını ortaya koymaktır. ÇalıĢmada e-ticaretin 

vergi denetimi üzerinde olumsuz etki doğurduğu tezi ileri sürülmektedir. Bu amaçla 

hazırlanan çalıĢma üç bölümden oluĢmaktadır.  

 

Birinci bölümünde, geleneksel vergi denetimi konusu kısaca açıklanmıĢtır. Buna 

göre ilk olarak genel anlamda denetim ve vergi denetimi kavramlarına değinilmiĢ, ardından 

da vergi denetiminin amacı, iĢlevleri, gerçekleĢtirme Ģekilleri ve türleri hakkında bilgiler 

sunulmuĢtur.  

 

Ġkinci bölümde, e-ticaret hakkındaki genel bilgilere değinilmiĢ; e-ticaretin geliĢimi, 

tanımı, kapsamı, araçları, ödeme Ģekilleri ve türlerine yer verilmiĢtir. Bu bölümde ayrıca e-

ticaretin vergisel boyutu değerlendirilmiĢ ve konu ile ilgili uluslararası kuruluĢların 

gerçekleĢtirmiĢ olduğu çalıĢmalar ele alınmıĢtır. 

 

Üçüncü bölümde, e-ticaretin vergi denetimi üzerindeki etkileri incelenmiĢ; bu 

bağlamda ilk olarak e-ticaretin vergilendirilmesinde karĢılaĢılan temel sorunlara 

değinilmiĢtir. Bununla birlikte e-ticaretin ulusal ve uluslararası vergi hukuku üzerindeki 

etkisi, e-ticaretin niteliğinden kaynaklanan sorunlar ile e-ticaretin vergilendirilmesinde 

yaĢanan teknik ve yasal sorunlar değerlendirilmiĢtir. Ayrıca e-ticaretin vergi denetimi 

üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerine değinilmiĢtir. Ardından günümüzde yaĢanan 
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teknolojik geliĢmeler sayesinde vergi denetimi alanında yaĢanan yenilikler ele alınmıĢtır. 

Bu bağlamda Türkiye uygulamalarına yer verilmiĢtir. 



BİRİNCİ BÖLÜM 

 

1. VERGİ DENETİMİ KAVRAMI 

 

Vergi denetimi mükelleflerin vergi ödevlerini tam olarak yerine getirip 

getirmediklerini tespit etmek amacıyla devlet tarafından düzenli olarak yapılan faaliyetleri 

ifade etmektedir. Denetimin etkin ve kolaylıkla yapılabilmesi ise denetimde beklenen 

amaçlara ulaĢmayı sağlamaktadır. Bu bölümde vergi denetimi ile ilgili bazı genel 

açıklamalar yapılacaktır. Buna göre öncelikle denetim ve vergi denetimi kavramına 

değinilecek, ardından da vergi denetiminin amacı, iĢlevleri, gerçekleĢtirme Ģekilleri ve 

vergi denetiminin türleri hakkında bilgi sunulacaktır. 

 

1.1. Vergi Denetiminin Tanımı 

 

Denetim en geniĢ anlamıyla bir iĢin, genel ya da özel yasalara, biçimsel ve düĢünsel 

kurallara uygunluğunu araĢtırmak ve sağlamak amacıyla, baĢlangıçta, uygulama esnasında, 

uygulama sonunda ya da uygulamadan bir süre sonra gözden geçirilmesi Ģeklinde 

tanımlanabilir (Demirkan, 1977‟den aktaran: Arıca ve Ġyibil, 1985: 1). 

 

Denetimin amacı ise, hata ve hileleri ortaya çıkarmak, yapılan iĢlemlerin önceden 

belirlenmiĢ uygunluk kriterlerine göre yapılıp yapılmadığını belirlemek ve meydana gelen 

aykırılıkların engellenmesi için ne gibi önlemler alınması gerektiğini belirlemektir (Tekin 

ve Çelikkaya, 2005: 31). 

 

Günümüzde, devletin üstlendiği yükümlülükleri yerine getirebilmesi, gerekli 

kaynakların temin edilmesine ve bu kaynakların en uygun Ģekilde kullanılmasına bağlıdır. 

Bu kaynakların en önemlisi ve etkileri itibariyle en yaygın olanı ise vergilerdir (Meriç, 

2002: 19). Devletin vergi kaynaklarından maksimum fayda sağlaması için de etkin bir 

vergi denetim sistemi gereklidir. 
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Buradan hareketle vergi denetimi ise, en basit anlamıyla “kurallara uygunluğun 

araĢtırılmasıdır” Ģeklinde ifade edilebilir (Meriç, 2002: 20). Bu genel ifadenin ardından 

vergi denetimine iliĢkin yapılan çeĢitli tanımlar aĢağıdaki gibidir.  

 

Vergi denetimi, vergi idaresinin denetim alanında uzmanlaĢmıĢ elemanları 

aracılığıyla yükümlülerin vergi borcu doğuran olaylarla ilgili hesap ve iĢlemlerini 

incelenmesidir (Pehlivan, 1986: 33). 

 

Vergi denetimi, vergiye tabi faaliyetle ilgili iĢlemlerin tamamlanması ve elde edilen 

gelirin ilgilisince beyan edilmesinden sonra devletin yetkili organlarınca ödenmesi gereken 

vergilerin doğruluğunu araĢtırmak, tespit etmek ve sağlamak üzere yapılır (Aslan, 1997: 4). 

 

Vergi denetimi, gerçek ve tüzel kiĢilerin bir takvim yılı içerisinde elde ettikleri 

vergiye tabi kazançları üzerinden devlete ödemeleri gerekli olan payın gerçeğe 

uygunluğunun tespitidir (Uyanık, 2001: 65). Buna göre devlet kiĢi veya kurumların elde 

ettikleri gelirlerden mevcut yasalar ile belirlenen oranlarda vergi alır. Dolayısıyla vergi 

denetimi, vergilendirmeye iliĢkin yasal düzenlemelerde yer alan hükümlere uyulup 

uyulmadığı, verginin doğru hesaplanıp hesaplanmadığı, iĢlemlerin gerçeği yansıtıp 

yansıtmadığı amacına yönelik olarak yapılmaktadır.  

 

Diğer bir tanımla vergi denetimi, belirli aĢamalardan geçirilerek hesaplanan vergi 

borcunun zamanında ve eksiksiz olarak ödettirilmesini sağlamak amacıyla verginin 

karĢılıklı tarafları olan gelir idaresi ile mükelleflerin vergi kanunlarından doğan 

sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerinin araĢtırılmasıdır (Sarılı, 2003a: 103). Bu 

açıdan bakıldığında, vergi denetimini sadece mükelleflerin denetlenmesi olmaktan ziyade 

aynı zamanda gelir idaresini ve bu idarede görev yapan personelin de denetlenmesini 

kapsamaktadır. Vergi denetimi, uygulamada kullanılmakta olan beyana dayalı vergi tarhı 

sisteminde en önemli konulardan birisidir. Bu sebeple de vergi idaresinin en önemli 

görevleri arasında sayılmaktadır. Dolayısıyla vergi denetimi ile ilgili olarak sadece 

mükelleflerin değil vergi idaresinin de bu kapsamda değerlendirildiğini söylemek 

gerekmektedir.  
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Vergi denetimi, gerek iç denetimi gerekse dıĢ denetimi kapsayan geniĢ bir kavram 

olması sebebiyle bir taraftan mükelleflerin beyanlarının doğruluğunun araĢtırılmasını diğer 

taraftan ise vergi idaresinin merkez ve taĢra teĢkilatının iç denetime tabi tutulmasını 

kapsamaktadır (Tekin ve Çelikkaya, 2005: 71). 

 

Vergi denetimi, iĢlemlerin gerçekleĢtiği anda olabileceği gibi geçmiĢe yönelik 

olarak da yapılabilir. Vergi denetiminin sistem üzerinde önleyici ve caydırıcı etkisi 

olmaktadır. Vergi denetiminin temel amacı; kiĢileri mevcut yasalara uygun olarak 

çalıĢmaya veya hareket etmeye yöneltmektir (Dalak, 1999: 76). 

 

Günümüzde geliĢmiĢ ülkeler, vergi denetiminin geliĢtirilmesi ve denetimin 

etkinliğinin artırılması için yoğun çaba sarf etmektedirler. Vergi denetiminin 

geliĢtirilmesine yönelik çalıĢmalarda tüm öncelik denetim sürecinin ĢeffaflaĢması ve 

denetim baĢarısının ölçülmesine verilmiĢtir. Ġnceleme sürecini hızlandırmak, mükelleflerin 

denetim ile ilgili zaman ve gider kaybını azaltmak, gelir idaresinin beyanname inceleme, 

vergi toplama ve mükellef sorunlarını çözmedeki etkinliğini artırmak ve denetim 

maliyetlerini azaltmak gibi sebepler vergi denetiminin geliĢtirilmesine yönelik temel 

amaçlar arasında sayılabilir (Gerçek, 2009: 23). 

 

Vergi denetimi, vergi denetim faaliyetleri için gerekli kanıt ve bilgilerin 

sağlanması, bunların değerlendirilmesi, bir sonuca ulaĢılması ve bu sonuçların ilgili yerlere 

iletilmesi sürecidir. Vergi denetiminde elde edilen bilgiler, önceden belirlenmiĢ ve genel 

kabul görmüĢ ölçütlere göre değerlendirilir. Bununla birlikte vergi denetimi, mükellefler 

tarafından ileri sürülen iddia ve bildirimlerin belirli kriterler ile ne derece uyum içinde 

olduğunu belirleyen bir ölçüdür (Aydın, 2006: 3-4). Ayrıca vergi denetiminin önleyici ve 

caydırıcı etkisi vardır. Denetimler esnasında mükellefler tarafından bilerek veya 

bilmeyerek yapılan hata ve noksanlıkların ortaya çıkarılması ilerideki beyan dönemlerinde 

mükelleflerin aynı hataları yapmalarını önlemektedir.  

 

Bu tanımlamalardan hareketle vergi denetiminin özelliklerini Ģu Ģekilde sıralamak 

mümkündür (Dalak, 1999: 75-76; Aydın, 2006: 3-4): 

 

 Vergi denetimi hukuki bir denetimdir, 
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 Vergi denetimi devamlılık arz eder, 

 Vergi denetimi bir hesap denetimidir, 

 Vergi denetimi kamusal nitelikli bir denetimdir, 

 Vergi denetimi önleyici ve caydırıcıdır, 

 Vergi denetimi bir süreçtir, 

 Vergi denetimi, elde edilen bilgilerin önceden belirlenmiĢ ve genel kabul 

görmüĢ ölçütlere göre değerlendirilmesidir, 

 Vergi denetimi, uygunluk ve uyum derecesi belirler.  

 

1.2. Vergi Denetiminin Amaçları 

 

Vergi sistemi beyan esasına dayanmakta ve mükellefler beyanname vermek 

suretiyle vergi matrahlarını beyan etmekte, vergi idaresi de bu matrah üzerinden verginin 

tarh ve tahakkukunu gerçekleĢtirmektedir. Ancak, bazı mükellefler gelirlerinin bir kısmını 

veya tamamını beyan etmeyerek daha az vergi ödemek isteyebilirler. Vergilerin zamanında 

ve tam olarak toplanabilmesi için mükelleflerin beyanlarının doğruluğunun araĢtırılması 

gerekir. Vergi denetimi yoluyla beyan edilen matrahların gerçeğe uygun olup olmadığı 

ortaya çıkabilir. Bu sebeple, vergi denetimi mükelleflerin beyanlarının doğruluğunun 

tespitinde önemli rol oynar (Sarılı, 2003b: 63). Buna göre, vergi denetiminin en temel 

amaçlarından birisinin mükellefler tarafından yapılan beyanların yasalara uygun olup 

olmadığının araĢtırılması ve bu sayede vergi kayıp ve kaçaklarının önüne geçilerek devlete 

ek gelir sağlamak olduğu söylenebilir. 

 

Vergi denetiminin genel amacı vergi kaçırılmasının önlenmesidir. Yapılan 

denetimler esnasında mükelleflerin daha az vergi ödemek amacıyla gelirlerinin tamamını 

veya bir kısmını gizlemesini engelleyerek vergi kaçırılmasını önlemekte ve böylece devlet 

bütçesine ek gelir sağlanmaktadır. Bunun yanında mükelleflerin gelirlerine göre 

vergilendirilmesi sağlanarak verginin önemli iĢlevlerinden birisi olan gelir dağılımında 

adalet ilkesi yerine getirilmektedir. Ayrıca vergi denetimi, vergi kanunlarının hiçbir 

kuĢkuya yer bırakmayacak Ģekilde uygulanmasını sağlamaktadır (Arpacı, 2004: 41). 

 

Vergi denetiminin temel amacı, yükümlü beyanlarının doğruluğunu araĢtırmak, 

vergi yasalarının uygulama olanaklarını gözden geçirmek ve bu arada yasaların 
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uygulamadan doğan aksaklıklarını saptamaktır. Bu amaçlara ulaĢmak için ise denetimin 

sağlıklı bir Ģekilde yapılması gerekir. Burada sağlıklı denetimden kasıt, denetimin hem 

güncel hem de geçmiĢse dönük bir olgu olduğunu kabullenmek ve bu tür ikili uygulamayı 

yaĢama geçirmektir (Kılıçdaroğlu, 1981: 37). 

 

Vergi denetiminin, vergi mükelleflerini doğru Ģekilde bildirimde bulunmaya 

yöneltmek ve bu sayede vergi kayıp ve kaçaklarını azaltmak hatta vergi gelirlerini artırarak 

ek bir gelir sağlamak amacı olduğu da söylenebilir (Özer, 1974; 168). BaĢka bir ifadeyle 

vergi denetimi vasıtasıyla hem idareyi düzenli ve kanunlara uygun bir biçimde çalıĢmaya 

yöneltmek hem de vergi mükelleflerinin doğru bildirimde bulunmasını sağlayarak vergi 

kayıp ve kaçaklarını azaltarak vergi gelirlerini artırmak amaçlanmaktadır (Arıca ve Ġyibil, 

1985: 3). Ayrıca vergi denetiminin bir baĢka özelliğine dikkat çekmek gerekirse vergi 

denetiminin çift taraflı olarak iĢlemesi de önemli bir sonuçtur. Aslında vergi denetimi 

yapılırken sadece mükellefler değil, aynı zamanda vergi idarelerinde çalıĢan personelin de 

denetlenmesi söz konusudur. Bu açıdan bakıldığında ise vergi denetiminin yararları sadece 

vergi kayıp ve kaçakları gibi faaliyetlerin önüne geçilerek devletin gelirini artırması değil 

bunun yanında, devletin vergi ile ilgili birimlerinde çalıĢan personelin iĢlerini doğru ve 

düzgün bir Ģekilde yapmasını sağlamaktadır. 

 

Kısacası vergi denetiminin en önemli amacı, vergi mükelleflerinin vergilendirme 

iĢlemlerine gönüllü olarak katılmasını ve böylece vergi kayıp ve kaçaklarının önüne 

geçilerek vergi gelirlerinin artırılmasını sağlamaktır. Bununla birlikte vergi denetimi, vergi 

mükelleflerinin vergi kanunları konusunda eğitilerek vergi bilincinin artmasını 

sağlamaktadır. Vergi denetiminin amaçları aĢağıdaki gibi baĢlıklandırılabilir. 

 

1.2.1. Mali Amaç 

 

Vergi denetimi, öncelikle ek gelir sağlama amacına yönelik bir uygulamadır. Bunun 

sebebi ise devletin topluma karĢı sorumlu olduğu ekonomik ve sosyal görevlerini yerine 

getirmek istemesidir. Bu yüzden vergi denetiminin en önemli amaçlarından bir tanesi 

olduğunu söyleyebiliriz. Mükellefler tarafından ödenmesi gereken verginin gerçeği 

yansıtıp yansıtmadığı araĢtırılarak, devletin vergi gelirlerinde uğramıĢ olduğu kayıp geri 

kazanılmaktadır (Arıca ve Ġyibil, 1985: 3-4). 
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Günümüz toplumunda devletin sürekli olarak artan görevlerini yerine getirmesi için 

gelire olan ihtiyacı giderek artmaktadır. Bu ihtiyaç, yeni vergilerin konması, vergilerin 

oranlarının artırılması veya vergi kayıp ve kaçağının önlenmesiyle mümkün olmaktadır. 

Devletin gelirini artırmak için baĢvurduğu yöntemlerden vergi mükellefleri tarafından en 

az tepki göreni ve devletin en fazla kullandığı yöntem ise vergi denetimleri vasıtasıyla 

kaçakçılıkla mücadele etmektir (Tekin ve Çelikkaya, 2005: 73). Devletin vergi gelirlerini 

artırmak için kullandığı yöntemlerin mükellefler tarafından en az tepki gören yöntem 

olarak belirlenmesi birçok açıdan önemlidir. Örneğin, devletin vergi gelirlerini artırmak 

için vergi denetimi yerine vergi oranlarını artıracağını varsayarsak vergi gelirlerinde 

artıĢtan çok azalıĢ meydana gelebilir. Çünkü vergi mükellefleri vergi kaçırma eğilimine 

sahip olduklarından artan vergi oranlarına tepki göstererek vergi kaçırmaya daha fazla 

yöneleceklerdir. Bu da vergi gelirlerinde bir azalıĢa sebebiyet verecektir (Meriç, 2002: 22). 

Ancak bunun yerine vergi denetimine gereken önem verilirse mükellefler vergi kaçırmak 

yerine vergilerini daha doğru ve düzgün olarak beyan ederek ödeyecekleri için hem devlet 

gelirlerinde bir artıĢ olacaktır hem de devlet artan gelirleri sayesinde vatandaĢlara daha iyi 

hizmetler sunabilecektir. 

 

Yapılan vergi denetimleri sonucunda mükelleflerden alınan vergi ve cezalar devlet 

için ek gelir oluĢturmaktadır. Daha da önemlisi yapılan etkili vergi denetimleri sayesinde 

mükelleflerin potansiyel vergi kaçırma eğilimlerini azaltmak bakımından önemli bir mali 

etki yaratılmaktadır (Tekin ve Çelikkaya, 2005: 74). 

 

Sonuç olarak vergi denetiminin en önemli mali amacının, vergi kayıp ve 

kaçaklarında bir azalıĢ sağlanması ve kayıt dıĢı olan kaynakların ortaya çıkarılarak vergi 

gelirlerindeki artıĢ sayesinde devlete ek gelir sağlanıp mali bakımdan devletin 

rahatlatılması olduğu söylenebilir. 

 

1.2.2. Sosyal Amaç 

 

Devletler, sosyal devlet-refah devleti anlayıĢının doğal bir sonucu olarak, herkesin 

belirli bir gelir düzeyine sahip olmasını amaçlamaktadır. Bu amaçların 

gerçekleĢtirilmesinde vergilerin hem yapıları hem de uygulanıĢları nedeniyle büyük etkileri 

olmaktadır. Vergilerin gelir dağılımını düzeltici fonksiyonu, ödeme gücü yüksek 
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olanlardan daha fazla vergi alınması ve devlet tarafından elde edilen bu fonların düĢük 

gelir gruplarına dahil kimselerin refah seviyelerini artıcı alanlarda kullanılması suretiyle 

gerçekleĢebilmektedir. Buna karĢılık vergilerin gelir dağılımını olumlu yönde etkilemesi 

vergi kaçakçılığının yaygınlığı ile orantılıdır. Vergi yükünün vergi kaçırma imkanı 

bulunmayan düĢük gelir grubuna dahil kimselerin üzerinde ağırlıklı olması halinde, vergi 

kaçırmanın sonuçları, bu gruplar için gelir dağılımında var olan olumsuz etkileri daha da 

artıracaktır (Meriç, 2002: 22-23). 

 

Sonuç olarak yapılan vergi denetimleri sayesinde vergi kayıp ve kaçakları önlenmiĢ 

olmakla birlikte vergilerin, gelirin yeniden dağılımında önemli bir rol oynayacağı açıktır. 

Ödeme gücü yüksek olanlardan daha yüksek oranlarda vergi alınarak ödeme gücü düĢük 

olanlara aktarılması hem düĢük gelir grubunun refah seviyesini artıracak hem de soysal 

devlet olmanın gereğini yerine getirecektir.  

 

1.2.3. Ekonomik Amaç 

 

Devlet, insanlara daha iyi hizmet vermek, herkesin gelir düzeyini artırmak gibi 

amaçlarına ulaĢması için vergi gelirlerinden yararlanmaktadır. Ancak vergi kayıp ve 

kaçağındaki artıĢ sebebiyle kamu gelirlerinin kamu giderlerini karĢılayamaması sonucu, 

borçlanma yapılması, emisyona gidilmesi, vergi oranlarının artırılması veya yeni vergiler 

konulması içinde bulunulan ülke ekonomisini farklı yollarda etkilemektedir. Bu bakımdan 

ekonomik dengenin sağlanabilmesi ve istenilen etkilerin gerçekleĢtirilebilmesi için 

vergilerin amacına uygun bir Ģekilde toplanması ve gerekli alanlarda kullanılması gerekir 

(Arıca ve Ġyibil, 1985: 4). Bu açıdan vergi denetiminin ekonomik dengenin sağlanmasında 

önemli etkileri olduğu görülmektedir. Vergi açısından ekonomik dengenin sağlanmasında 

vergi kayıp ve kaçakları ile mücadele etmek çok önemlidir. 

 

Vergi kaçakçılığının yaygın olduğu dönemlerde, vergi kaçırma imkânına sahip kiĢi 

ya da sektörler ellerindeki fonları diledikleri gibi kullanabildikleri için bu durum haksız 

rekabete neden olmakta ve vergi disiplini açısından arzu edilmeyen sonuçlar 

doğurmaktadır. Bu noktada etkin bir vergi denetimi, bu olumsuzlukların önlenmesi 

açısından faydalı sonuçlar doğuracaktır. Dolayısıyla vergi denetiminin ekonomik 
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amaçlarından birisi de kayıt dıĢı ekonomi ile mücadele etmektir (Tekin ve Çelikkaya, 

2005: 74). 

 

Devletler, vergi politikalarını, ekonomik kalkınmanın sağlanması ve gelir 

dağılımının düzeltilmesi gibi amaçlarına ulaĢmak için kullanmaktadırlar. Gerçekte sadece 

mali amaçla bir vergi uygulaması bile vergi mükelleflerinden karĢılıksız olarak 

alındığından gelirlerinde bir azalmaya neden olduğu gibi ekonomik kararlarının da 

değiĢtirilmesine etki edebilir. Bunun dıĢında, devletler, kiĢilerin gelir düzeylerini ve 

ekonomik kararlarını olumlu veya olumsuz olarak etkilemek amacıyla vergi politikalarını 

kullanabilirler. Vergilerin gereği gibi kullanılması durumunda istenilen bu etkilerin 

yaratılması mümkündür. Bunun için ise vergi denetimi son derece önemlidir (SavaĢ, 2000: 

6). Vergi denetimine gereken önem verildiğinde vergi kayıp ve kaçakçılığı oranlarında 

gözle görülen bir azalma meydana geleceği için ekonomik dengenin sağlanması daha kolay 

olacaktır. 

 

1.2.4. Hukuki Amaç 

 

Vergi denetiminin gerçekleĢtirmesi beklenen amaçlarından biri de vergi yasaların 

düzgün bir Ģekilde uygulanmasını sağlamaktır. Bu amaç ekonomik ve sosyal açıdan önemli 

olduğu gibi devletin itibarı ve gücünün göstergesi olması bakımından da son derece 

önemlidir. Diğer yandan hukuk devleti olmanın bir gereği olarak kanunların vatandaĢlara 

eĢit Ģekilde uygulanması gerekmektedir. Bütün bunların gerçekleĢmesi de ancak kanunların 

tam ve doğru Ģekilde uygulanması ile mümkündür. Buna ek olarak vatandaĢların vergi 

kanunlarına uymasını sağlamanın bir yolu da vergi denetiminin gerçekleĢtirilmesidir 

(Tekin ve Çelikkaya, 2005: 75-76). Yapılan vergi denetimleri sayesinde mükelleflerin 

vergi ödeme görevlerini yerine getirirken vergi yasalarına ne kadar uygun hareket ettikleri 

görülmektedir. Hukuk devleti olmanın en önemli tarafı kanunların tüm vatandaĢlara eĢit 

Ģekilde uygulanması olduğundan, diğer tüm kanunlar gibi vergi kanunları da tüm 

vatandaĢlar için eĢit Ģekilde uygulanmalıdır. Bunu gerçekleĢtirmek için en etkin yol ise 

vergi denetiminden geçmektedir. 

 

Vergi denetimi, vergilemeye iliĢkin iĢlemleri uygulayan dairelerin veya yönetim 

birimleri etkin, düzenli ve adaletli bir Ģekilde çalıĢmaya sevk etmekte, personelin özlük 
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haklarına iliĢkin çarpıklıkların belirlenip gerekli önlemlerin alınmasını temin 

edebilmektedir. Böylelikle yükümlülerin ödeme gücüne göre vergi vermeleri sağlanırken, 

iĢlerinin de adil ve yansız bir biçimde yürütülmesi sağlanmıĢ olmaktadır (Meriç, 2002: 26-

27). Kısacası vergi denetiminin hukuki amacı, mükelleflerin vergilendirme iĢlemlerini 

yerine getirirken vergi kanunlarına uygun olarak hareket etmesini ve böylelikle 

vergilendirme iĢlemlerinin daha adil ve eĢit Ģekilde gerçekleĢtirilmesini sağlamaktadır. 

 

1.3. Vergi Denetiminin İşlevleri 

 

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaĢılacağı üzere vergi denetiminin araĢtırma ve 

bulma, önleme, düzeltme ve eğitim gibi iĢlevleri bulunmaktadır. Bu iĢlevler aĢağıdaki gibi 

açıklanabilir. 

 

1.3.1. Araştırma ve Bulma İşlevi 

 

Vergi denetiminin araĢtırma ve bulma iĢlevi, vergi mükelleflerinin yapmıĢ oldukları 

beyanlarındaki hile, hata gibi yanıltıcı iĢlemlerin araĢtırılması, ortaya çıkarılması ve 

düzeltilmesini ifade etmektedir. Vergi idaresi gerçekleĢtirdiği denetimler aracılığıyla 

mükelleflerin beyanlarını gereği gibi kontrol edemiyorsa ya da vergi yasalarına isteyerek 

veya istemeyerek yapılan aykırı hareketleri araĢtırıp ortaya çıkaramıyorsa vergi 

denetiminin vergi hasılatını artıran etkisi ortadan kalkacaktır (Meriç, 2002: 27). Her Ģeyden 

önce vergi denetimi, etkin bir vergi sistemine sahip olmak için gerekli temel taĢlardan 

birisidir. Vergi denetimi sayesinde mükelleflerin yapmıĢ oldukları beyanlar incelenerek 

gerçeğe daha yakın hale getirilmesi sağlanmakta ve vergi kayıp ve kaçakları azaltılarak ek 

gelir elde edilmekte olup bu ise vergi denetiminin araĢtırma ve bulma iĢlevini harekete 

geçirerek sağlanmaktadır. 

 

AraĢtırma ve bulma iĢlevi, ortaya çıkarılan hata ve hilelerin daha sonra 

tekrarlanmasını önleyerek önleme iĢlevini faaliyete geçirmekte aynı zamanda da yapılan 

uyarılar sayesinde vergi denetiminin eğitici iĢlevine iĢlerlik kazandırmaktadır. 

 

Kısacası, vergi denetiminin araĢtırma ve bulma iĢlevi ile yükümlüler tarafından 

yapılan hata ve yanlıĢlıklar tespit edilmekte ve bu hatalara iliĢkin olarak vergi 
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yasalarındaki iĢlem ve yaptırımlar uygulanmaktadır. Ancak bu iĢlev, denetimin olaylar 

olup bittikten sonra gerçekleĢen yönünü oluĢturmaktadır (Özel Ġhtisas Komisyon Raporu 

[ÖĠKR], 1996: 79). Sonuçta, araĢtırma ve bulma iĢlevi vergi denetiminin etkinliğini 

artırmakla birlikte vergi kayıp ve kaçakçılığın önlenmesinde önemli bir etken olup ek gelir 

sağlayarak devletin gelir düzeyini artırmaktadır. 

 

1.3.2. Düzeltici İşlevi 

 

Vergi denetiminin araĢtırma ve bulma iĢlevinin yanında düzeltici iĢlevi de 

bulunmaktadır.  Buna göre yapılan denetimler esnasında vergi yükümlülerinin eğitildikleri 

de bir gerçektir. Yükümlüler ile denetim elemanları arasında gerçekleĢen iletiĢim 

sonucunda denetim elemanları mükellefleri uyararak, bilgi vererek ve yardımcı olarak 

eğitici bir görev üstlenirler. Mükelleflerin hata yapmalarını veya varsa yapılan hataların 

düzeltilmesini sağlarlar (ġeker, 1994: 39). 

 

Kısacası vergi denetiminin düzeltme iĢlevi yapılan denetimler sırasında denetim 

elemanları tarafından mükelleflerinin vergi yasaları hakkında bilgilendirilmesini ve bu 

yasalar uygulanırken nelere ve hangi hususlara dikkat edileceği konusunda yardımcı 

olunmasını kapsamaktadır. 

 

1.3.3. Önleyici İşlevi 

 

Vergi denetiminin önleyici iĢlevi, defter, kayıt ve belgelerde oluĢması ihtimal 

dahilinde olan hata veya hilelerin kaynaklarını yok etmek suretiyle hata yapılmasını 

önleyici etkilerin oluĢmasını ifade eder (ġin, 2005: 87). Diğer bir ifadeyle vergi 

denetiminin önleyici iĢlevi, olayların gerçekleĢmesinden önce veya olaylar esnasında 

yükümlüyü vergi mevzuatı konusunda bilgilendirme amacını taĢımaktadır (ÖĠKR, 1996: 

79). 

 

Vergi denetiminin vergi kaçağını önleyici ve caydırıcı etkisi, vergi denetim 

elemanlarının davranıĢ tarzı ve görev anlayıĢlarına göre de değiĢebilmektedir. Vergi 

denetim elemanlarının sadece hazine yararı gözetmesi yerine, mükelleflerle bilgi 

alıĢveriĢinde bulunması, mükellefleri uyarması, aydınlatması ve doğru yöne yönlendirmeye 
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çalıĢması mükelleflerin vergi ile ilgili iliĢki ve iĢlemlerini olumlu yönde etkileyecektir 

(Meriç, 2002: 27-28). 

 

Sonuç olarak vergi denetiminin önleyici iĢlevi, iĢlemlerin gerçekleĢmesinden önce 

ya da iĢlemler sırasında yükümlüyü vergi mevzuatı konusunda bilgilendirerek, konuları 

bilmemekten kaynaklanacak bazı hataların önlenmesini sağlamaktadır (SavaĢ, 2000: 7).   

 

1.3.4. Eğitici İşlevi 

 

Günümüzde denetim sadece caydırıcılığı olan bir etken olarak düĢünülmemektedir.  

Bunun yanında eğitim ve vergi bilincinin yerleĢtirilmesi gibi baĢka amaçları da 

bulunmaktadır (ÖĠKR, 1996: 81). Mükelleflerin gerçekleĢtirilen denetimler esnasında vergi 

mevzuatı ve gerekli konularda bilgilendirilmesi, yapılan hata ve eksiklikler konusunda 

uyarılması mükellefler açısından vergi denetiminin eğitici yönünü ortaya koymaktadır.  

 

Vergi denetimi, yasalara aykırı davrananlar için bir risk oluĢturmaktadır. Doğru 

beyanı sağlayan esas kriter ise, riskin büyüklüğüdür. Kaldı ki, vergi denetiminin ana iĢlevi 

gelir sağlamaktan ziyade vergi ödeme alıĢkanlığının geliĢtirilerek beyanların doğruluğunu 

sağlamaktır (Aslan, 2002: 4). Vergi denetiminin eğitici iĢlevi diğer iĢlevlerine nispeten 

önemsiz gibi gözükse de vergi denetiminde etkinliğin sağlanmasında büyük bir rol 

üstlenmektedir. 

 

1.4.   Vergi Denetiminin Gerçekleştirme Şekilleri 

 

Mükellefler vergiyi doğuran olayı kanunlarda gösterilen süre ve usul çerçevesinde 

vergi dairesine bildirir ve böylelikle vergilendirme iĢlemi baĢlar. Mükellefler bu süre 

zarfında vergi ödevini eksik yerine getirilebilir veya hiç yerine getirmeyebilirler. Böyle 

durumlarda vergi idaresi vergi denetimi görevini yoklama, vergi incelemesi, teftiĢ, arama, 

istihbarat arĢivi ve bilgi toplama gibi yollarla gerçekleĢtirir. 

 

 

 

 

http://www.basarmevzuat.com/dergi/2000-12/a/vergigelirden.htm
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1.4.1. Yoklama 

 

Vergi Usul Kanunu‟nda (VUK) yoklama, “mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili 

maddî olayları, kayıtları ve mevzuları araĢtırmak ve tespit etmek” Ģeklinde 

tanımlanmaktadır (Vergi Usul Kanunu [VUK], 1961: madde 127). Bununla birlikte hasılat 

tespiti, belge ve kayıt düzeni kontrolü gibi maddi kontroller de yoklama kapsamına giren 

çalıĢmalardır (Söyler, 1987: 32). 

 

Yoklama, vergi idaresinin bilgi edinme yollarından birisi olarak vergiyi doğuran 

olayın ortaya çıkarılmasına yardımcı olan bilgilerin vergi idaresi tarafından elde edilmesi 

olarak ifade edilebilir (Meriç, 2002: 39). Diğer bir ifadeyle yoklama, mükelleflerin 

vergilendirme ile ilgili yükümlülüklerinin yapılıp yapılmadığının belirlenmesidir.  

 

Yoklama yapılmasında hedeflenen amaçlar ise Ģunlardır (Arslan, 1997: 183): 

 

 Mükellefiyetini tesis ettirmemiĢ kiĢilerin belirlenerek mükellefliklerinin tesis 

edilmesi, 

 Vergi matrahı için gerekli bilgilerin toplanması ve bu bilgilerin doğruluğunun 

araĢtırılması, 

 Vergilemede etkili olacak olayların yazılı olarak tutanak altına alınması. 

 

VUK 128. maddesine göre yoklamaya yetkili olanlar aĢağıdaki gibidir (VUK, 

1961: madde 128): 

 Vergi dairesi müdürleri, 

 Yoklama memurları, 

 Yetkili makamlar tarafından yoklama iĢi ile görevlendirilenler, 

 Vergi incelemesine yetkili olanlar. 

Ayrıca yoklama memurlarının yetkileri kapsamında yapabilecekleri araĢtırma, 

tespit ve diğer maddi kontroller Ģunlardır (Söyler, 1987: 40-49): 

 

 Bildirimlerin doğruluğunu araĢtırmak, 
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 Bildirimler ile ilgili maddi olayları saptamak, (iĢe baĢlama, defter tasdik ettirip 

tutmak vb.), 

 Günlük hasılatı saptamak, 

 Yazar kasa uygulamalarını denetlemek, 

 Kayıt ve belge düzenini denetlemek, 

 Belgesiz mal ve hizmetleri saptamak, 

 Levha uygulamalarını denetlemek, 

 Mal ve hizmet akımını denetlemek. 

 

Yoklama her zaman yapılabilir. Kanunlarca yoklama yapılma zamanı 

sınırlandırılmamıĢtır. Yoklama memurunun mükellefe yoklamayı yapacağı zamanı haber 

vermesi gerekmez (VUK, 1961: m.130). 

 

Yoklama, etkinlik alanı dar olmasına rağmen kısa sürede sonuç veren ve psikolojik 

olarak caydırıcı etkisi bulunan bir uygulamadır. Bu sebeple vergi denetimine yardımcı bir 

yöntem olarak düĢünülebilecek yoklama, etkin uygulandığı takdirde yasalara aykırı fiil ve 

hareketlerin çok önceden tespit edilmesine ve önlenmesine imkan sağlar (Tekin ve 

Çelikkaya, 2005: 149). 

 

1.4.2. Vergi İncelemesi 

 

Vergi incelemesi, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu„nun 134. maddesinde; ”ödenmesi 

gereken vergilerin doğruluğunu araĢtırmak, tespit etmek ve sağlamak” Ģeklinde 

tanımlanmaktadır (VUK, 1961: madde 134). 

 

Vergi incelemesi, mükelleflerin iĢlem ve hesaplarının yetkili uzman kiĢilerce 

denetlenerek, hata, noksanlık ve hilelerin ortaya çıkarılması suretiyle ödenmesi gereken 

verginin doğruluğunun tespit edilmesi ve sağlanmasına yönelik bir denetim çeĢididir 

(Meriç, 2002: 59-60). 

 

Vergi Ġncelemesi (VUK, 1961: madde 135);  

 

 Hesap uzmanları,  
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 Hesap uzman yardımcıları,  

 Ġlin en büyük mal memuru,  

 Vergi denetmenleri,  

 Vergi denetmen yardımcıları, 

 Vergi dairesi müdürleri  

 

tarafından yapılır. 

 

Vergi incelemeleri sayesinde ödenmesi gereken vergilerin doğruluğu araĢtırılırken 

aynı zamanda vergi idaresi denetim görevini de yerine getirmiĢ olmaktadır (Arıca ve Ġyibil, 

1985: 83).  

 

Vergi incelemesinde amaç, yalnızca vergi kayıp ve kaçağını saptamak değildir. 

Ġncelemede ödenmesi gereken vergilerin doğruluğu araĢtırılıp, tespit edilmekle birlikte, 

vergi mükellef ve sorumlularının doğru vergi ödemeleri de sağlanır (Demirci ve Kartal, 

1999: 20). Asıl amaç bu olmakla birlikte, vergi incelemesinin gerçekleĢtirilmesine olanak 

verdiği veya katkıda bulunduğu baĢka amaçlardan da söz edilebilir. Bunlar; mükellefin 

eğitilmesi, vergi bilincinin yerleĢtirilmesi, vergide adalet ve eĢitlik ilkelerinin 

gerçekleĢtirilmesi, sosyo-ekonomik amaçlara ulaĢılması ve benzeri amaçlardır 

(Kılıçdaroğlu, 1981: 40). Kısacası vergi incelemesinin araĢtırıcı ve önleyici iĢlevleri 

yanında caydırıcı özelliği ile doğru beyanların verilmesini sağlarken vergi kaçağını 

önlemek ve tespit ettiği vergi kaçağını devlete kazandırarak ek gelir sağlamak gibi iĢlevleri 

de bulunmaktadır.  

 

Vergi incelemesinin ne zaman yapılacağının önceden haber verilmesine gerek 

yoktur. Vergi incelemesi henüz sonuca bağlanmamıĢ hesap dönemi de dahil olmak üzere, 

tarh zamanaĢımı süresi sonuna kadar her zaman yapılabilir (VUK, 1961: madde 138). 

Vergi incelemeleri esas itibariyle inceleme yapılacak kiĢinin iĢyerinde gerçekleĢtirilir 

(VUK, 1961: madde 139). 

 

Vergi incelemesini yoklamadan ayıran en önemli fark, yoklama ile mükellefler ile 

ilgili maddi olay ve bulguların tespiti yapılırken, incelemede ödenmesi gereken vergilerin 

doğruluğu araĢtırılır. Bu açıdan bakıldığında vergi incelemesi yoklamaya göre daha 
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kapsamlıdır. Ayrıca yoklamada yükümlülük kaydı yoksa tesis edilir ve gerekli hallerde 

takdir komisyonuna sevk edilerek sadece usulsüzlük cezası kesilir. Buna karĢılık 

incelemenin resen ve ikmalen tarh, ceza ve gecikme faizi gibi sonuçları vardır (Tekin ve 

Çelikkaya, 2005: 190). 

 

Kısacası vergi incelemesinden kasıt vergi mükelleflerinin beyanlarında bilerek veya 

bilmeyerek yaptıkları hata ve eksikliklerin giderilerek vergi kayıp ve kaçağının 

önlenmesidir. Buna ek olarak mükellefler vergi incelemesi sırasında vergi denetiminin 

eğitici iĢlevinden de yararlanmakta ve vergilendirme iĢlemleriyle ilgili olarak gerekli tüm 

bilgilere ulaĢmaktadırlar. 

 

1.4.3. Teftiş 

 

TeftiĢ asıl olarak vergi yönetimine yönelik bir denetim türüdür. Ancak teftiĢ 

yapılırken, vergi mükellefi de dolaylı olarak denetlenmiĢ olur. En geniĢ anlamıyla teftiĢ, 

uygulamayı planla karĢılaĢtırmak, plandan ayrılan noktaları saptamak ve bunların 

nedenlerini araĢtırmak ve yanlıĢlıkları giderici, düzeltici çalıĢmalar yapmak olarak 

tanımlanabilir. TeftiĢ, vergi yönetiminin görevlerinin tespit edilen amaca zamanında, 

mevzuata uygun olarak ve verimli bir Ģekilde ulaĢılıp ulaĢılmadığını belirlemek amacıyla 

yapılır. Bu belirleme sırasında, amaca yönelmede uygulanan yöntemler, yürütülen 

iĢlemlerin uygunluk derecesi ve varsa öngörülen hedeflerden ve mevzuattan sapmalar 

nedenleriyle araĢtırılması gerekir. Vergi dairelerinin teftiĢten geçirilmesi, sorunlara çözücü 

raporlar düzenlenmesi ve çok sık değiĢen personelin denetim esnasında eğitilmesi, denetim 

sırasında ortaya çıkarılacak hatalı uygulamaların ve ihmallerin araĢtırılması, 

soruĢturmaların yapılarak memurların düzenli çalıĢmalarının sağlanması ve öngörülen 

mükelleflerin saptanması teftiĢin vergi denetimi içindeki önemini vurgulayan iĢlemlerdir 

(Heper ve Dönmez, 2004: 191). 

 

Sonuç olarak, vergi hukuku açısından teftiĢ; mükelleflerin beyannamelerinin 

kontrol edilerek mevcut olan vergi yasalarına göre hareket edilip edilmediğinin 

denetlenmesidir. Bunun yanında vergi dairelerinin de vergi kanunlarına uyup uymadığı 

yapılan teftiĢler sayesinde denetlenmektedir. 
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1.4.4. Arama 

 

Arama, ihbar veya yapılan incelemeler dolayısıyla, bir mükellefin vergi kaçırdığı 

yolunda belirtiler bulunan mükellef veya kaçakçılıkla ilgili görülen diğer Ģahısların iĢ 

yerlerinde, ikametgâhlarında ve üzerinde, mahkeme kararına dayanılarak vergi 

incelemesine yetkili kiĢilerce yapılan araĢtırma, tespit ve el koyma iĢlemlerini ifade eder 

(Söyler, 1987: 18). Arama ile gerçekleĢtirilmek istenen amaç, vergi kayıp ve kaçaklarına 

sebep olan koĢulların kontrol altına alınarak azaltılmak istenmesidir. 

 

Diğer bir tanımla arama, yapılan vergi incelemeleri veya ihbar sebebiyle 

yükümlülerin vergi kaçırdıkları Ģüphesi uyandıran iĢaretlerden hareketle, vergi 

incelemesine yetkili kiĢilerin gerekçeli talebi üzerine, yargıcın verdiği arama kararına 

dayanılarak, yükümlülük veya ilgili diğer kiĢilerle kurumların iĢyerleri, konutları ve 

üzerinde olağan vergi incelemesi yolları ve yöntemleri ile ortaya çıkarılamayacak nitelikte 

delillerin ortaya çıkarılması amacıyla, eylemli olarak yapılan ve bulunan delillerin tespiti 

ile saklanması faaliyetidir. Arama yapılması için gerekli Ģartlar VUK‟un 142. maddesinde 

belirtilmiĢtir (Arslan, 2006: 243-244). Bunlar; 

 

 Mükellef hakkında vergi kaçakçılığı yaptığı hususunda ihbar yapılmıĢ ve bu 

ihbarın yeterli belirtilerle desteklenmiĢ olması, 

 Vergi incelemesi sırasında vergi kaçakçılığı yapıldığı konusunda yeterli 

belirtilerin elde edilmiĢ bulunması, 

 Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların gerekçelerini ve dayanaklarını 

belirtmek suretiyle, yetkili sulh hâkiminden arama yapılmasını talep etmeleri, 

 Sulh hâkiminin mükellef veya kaçakçılıkla ilgili görülen diğer kiĢiler nezdinde 

ya da üzerinde arama yapılmasına karar vermiĢ olması gerekirlidir.  

 

Sonuç olarak yapılan aramalar ile vergi mükellefleri üzerindeki denetim artmakta 

ve vergi kayıp ve kaçakları önlenmektedir. Ayrıca, mükellefler açısından bakıldığında 

sonraki dönemlerde yapacakları vergilendirme iĢlemlerinin usullere uygun olarak 

yapılması sağlanmaktadır.  
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1.4.5. İstihbarat Arşivi 

 

Ġstihbarat arĢivi toplanan bilgilerin saklandığı yerdir (Pehlivan, 2009: 108). Vergi 

istihbarat arĢivlerinin oluĢturulmasının temel amaçları Ģunlardır (Hesap Uzmanları Kurulu 

[HUK], 1993: 67): 

 

 Vergi istihbarat arĢivinde toplanan bilgiler sayesinde özellikle vergi kayıp ve 

kaçağına neden olan mükellefler daha kolayca tespit edilebilecektir, 

 Vergi incelemesi yapan elemanlara sağlıklı bilgi akıĢı sağlamak suretiyle vergi 

inceleme ve denetiminin etkinliğini artırılacak ve incelemeler hızlanacaktır,   

 Vergisini tam ödeyen mükelleflerle ödemeyen mükellefler arasındaki haksız 

rekabet, vergi istihbarat arĢivi sayesinde büyük ölçüde giderilecektir. 

 

VUK 150. maddesinde sayılan gerçek ve tüzel kiĢiler, her ay kayıt altına alınan 

ölüm vakalarını ertesi ayın 15. günü akĢamına kadar vergi dairesine yazı ile bildirmeye 

mecburdurlar. Buna göre VUK 152. maddesi gereğince VUK 150. maddesi hariç olmak 

üzere bu bölümde yazılı kaynaklardan toplanacak bilgiler istihbarat arĢivlerinde gizli 

olarak saklanır (VUK, 1961: madde 150-152). 

 

1.4.6. Bilgi Toplama 

 

Bilgi toplama VUK 148. ve ilgili maddelerinde düzenlenmiĢ olup buna göre kamu 

idare ve müesseseleri, mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve 

tüzel kiĢiler, Maliye Bakanlığının veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların 

isteyecekleri bilgileri vermeye zorunlu tutulmuĢlardır (VUK, 1961: madde 148). 

 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı veya vergi inceleme elemanları, kamu kurum ve 

kuruluĢlarından, mükelleflerden veya mükellefler ile ilgili diğer gerçek veya tüzel 

kiĢilerden yazı ile veya sözle bilgi isteyebilirler (Söyler, 1987: 19). 

 

Bilgi toplamanın, bir yandan bilgi alınacağını bilen mükelleflerin beyanlarını daha 

düzgün yapmaya yöneltmesi, diğer yandan da doğru beyanda bulunmayan mükelleflerin 
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ziya uğrattıkları vergilerin belirlenmesi gibi faydaları vardır (Tekin ve Çelikkaya, 

2005:123). 

 

1.5.   Vergi Denetiminin Türleri 

 

Vergi denetimi, bazı özellikleri göz önünde bulundurularak içerik ve nedenlerine 

göre denetim, yükümlülüklerin sınıflandırılması bakımından denetim, denetlenen ve 

denetleyen iliĢkisi bakımından denetim ve vergi türü açısından denetim baĢlıkları altında 

sınıflandırılmaktadır. 

 

1.5.1. İçerik ve Nedenlerine Göre Vergi Denetimi 

 

Ġçerik ve nedenlerine göre vergi denetimi, olağan ve olağanüstü vergi denetimi 

olarak ikiye ayrılmaktadır. 

 

1.5.1.1. Olağan Denetim 

 

Olağan denetimler daha önceden belirlenmiĢ belli biri plan ve program dahilinde 

yapılan denetimlerdir. Bu Ģeklide yapılan denetimlerde denetim gruplarının önceden 

hazırlanan yıllık plan ve programlarında yapılması öngörülen denetimler gerçekleĢtirilir 

(Meriç, 2002: 28). 

 

1.5.1.2. Olağanüstü Denetim 

 

Olağanüstü denetim, olağan denetimin aksine belirli bir plan ve program dahilinde 

olmayıp belirli bir nedene dayanılarak yapılan denetimdir. Bu tür denetimler, genellikle 

vergi denetiminin gerekli olduğu hallerin varlığı halinde gerçekleĢtirilir. Örneğin, vergi 

yasalarında yer alan indirim, istisna, muafiyet hükümlerinin uygulamasına gereği gibi 

uyulup uyulmadığı, vergi kayıplarına neden olan belirli uygulamaların özellikle 

araĢtırılarak ortaya çıkartılması bu tür denetimin konusunu oluĢturur (Pehlivan, 1986: 33). 

Kısacası olağanüstü denetiminin en önemli özelliği habersiz, plansız ve programsız olarak 

gerçekleĢtirilmesidir.  
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1.5.2. Yükümlülerin Sınıflandırılması Bakımından Vergi Denetimi 

 

Mükellefleri belli ölçülere göre gruplandırarak yapılan denetimlerdir. Diğer bir 

deyiĢle denetlenecek mükellefler seçilirken beyan edilen vergi matrahı, aktif toplamı, 

çalıĢtırılan iĢçi sayısı vb. ölçülerin göz önünde bulundurularak yapıldığı denetimlerdir 

(Meriç, 2002: 28). 

 

Bu tür vergi denetiminde vergi yükümlüleri, belirli ölçülere göre belirli sayıda 

büyüklük sırasına konur. Bu büyüklük sırasında vergi matrahı olarak beyan edilen tutarlar 

önemli bir ölçüt olarak dikkate alınabilir. Bu sınıflandırma sonucu, büyük iĢletmeler 

vergicilik bakımından daha fazla uzmanlık bilgisine sahip denetim elemanlarınca 

denetlenirken, küçük iĢletmeler diğer denetim elemanlarınca denetlenebilir (Pehlivan, 

1986: 34). 

 

1.5.2.1. Toplu İncelemeler 

 

Belirli sektör veya iĢ kollarında faaliyet gösteren iĢletme ve mükelleflerin topluca 

incelenmesi olup, bunlar arasındaki dikey ve yatay iliĢkilerin dikkate alınmasına göre yatay 

kesit incelemeleri veya dikey kesit incelemeleri olmak üzere iki Ģekilde yürütülmektedir 

(Tekin ve Çelikkaya, 2005: 196). 

 

1.5.2.2. Münferit İncelemeler 

 

Önceden belirlenen ilkelere göre ferdi olarak incelemeye alınması kararlaĢtırılan 

mükelleflerin hesaplarının incelenmesidir (Tekin ve Çelikkaya, 2005: 196). BaĢka bir 

ifadeyle, münferit incelemeler tek bir vergi mükellefinin yaptığı vergilendirme iĢlemlerinin 

araĢtırılarak incelenmesidir. Örneğin mükellef tarafından verilen beyannamelerin veya 

saklamakla zorunlu oldukları kayıt ve belgelerin incelenmesidir.  

 

1.5.3. Denetlenen ve Denetleyen İlişkisi Bakımından Vergi Denetimi 

 

Denetlenen ve denetleyen iliĢkisi bakımından vergi denetimi ikiye ayrılmaktadır. 

Bunlar; iç denetim ve dıĢ denetimdir. 
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1.5.3.1. İç Denetim 

 

Ġç denetim, bir kurumun her türlü faaliyetini denetlemek, iyileĢtirmek ve 

geliĢtirmek amacıyla bağımsız ve tarafsız olarak kurumun kendi bünyesinde bulunan 

denetim elemanları tarafından denetlenmesidir (Soydan, (t.y.): http://www.ogm.gov.tr). 

Diğer bir değiĢle, kurumların kendi içlerinde, kendi elemanları tarafından gerçekleĢtirilen 

denetimdir. 

 

Vergi denetimi açısından ise, gelir idaresinin merkez ve taĢra örgütü üzerinde 

yaptığı denetime iç denetim denilmektedir. Kısacası, gelir idaresi bünyesinde bulunan 

birimlerin mevzuata uyup uymadıklarının, doğru, adaletli, etkin ve ekonomik olarak çalıĢıp 

çalıĢılmadıklarının belirlenmesi iç denetimin konusunu oluĢturmaktadır (Türedi, 2001: 27).  

 

Vergilendirme açısından iç denetimin amacı, gelir idaresi birimlerinin mevcut 

yasalara uygun hareket edip etmediğini, doğru, dürüst, süratli, düzenli, ekonomik ve etkin 

çalıĢıp çalıĢmadığının saptanmasıdır. Ġç denetim mekanizmasının düzgün iĢlemesi 

sayesinde iç güvenliğin sağlanması, yasaların herkes için eĢit uygulanması, hata ve 

eksikliklerin düzeltilmesi ve kalifiyeli personel yetiĢtirilmesi sağlanmıĢ olur (Tekin ve 

Çelikkaya, 2005: 48). Yapılan iç denetimler sayesinde kurumların verimliliği artmakta ve 

yükümlülüklerini yerine getirirken uymak zorunda oldukları yasa ve yönetmeliklerin 

gereğini yapmaları sağlanmaktadır. 

 

1.5.3.2. Dış Denetim 

 

DıĢ denetim; bir iĢletmenin ekonomik faaliyetleri sonucunda hazırlanan finansal 

tablo ve diğer finansal bilgilerinin önceden belirlenmiĢ ölçütlere uygunluğu ve 

doğruluğunun makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtları ile 

bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin 

uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden değerlendirilmesi ve sonuçlarının bir 

rapora bağlanmasıdır (DıĢ Denetim Nedir? (t.y.),  http://www.denetimnet.net). Kısacası dıĢ 

denetim,  kurum veya mükelleflerin yaptıkları iĢlemler, tuttukları kayıt, belge ve defterler 

üzerinden yapılan denetimdir. 

 

http://www.ogm.gov.tr/
http://www.denetimnet.net/Pages.aspx?pgID=350
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Dar anlamda dıĢ denetim, denetlenen kuruluĢ dıĢındaki bağımsız kiĢi veya kamuda 

görevli elamanlar tarafından gerçekleĢtirilen denetimdir (Dalak, 1999: 78). Vergi inceleme 

elemanlarınca yapılan vergi incelemeleri ile yeminli mali müĢavirler tarafından yapılan 

denetimler bu kapsamda nitelendirilmektedir (Meriç, 2002: 29). 

 

Vergilendirme açısından dıĢ denetim, yükümlülerin yasalara ne ölçüde uyduklarını 

görmek amacıyla yapılmasının yanında, vergi yönetiminin baĢarısının temel ölçütünü 

oluĢturmaktadır (SavaĢ, 2000: 3-4).   

 

DıĢ denetim, genel kabul görmüĢ uluslararası denetim standartları dikkate alınarak; 

kamu idarelerinin hesapları ve bunlara iliĢkin belgelerle, mali tabloların güvenilirliği ve 

doğruluğuna iliĢkin mali denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına iliĢkin mali 

iĢlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti, 

kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının 

belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi 

suretiyle gerçekleĢtirilmektedir (Maliye Bakanlığı [MB], 2006: 48). 

 

1.5.4. Vergi Türü Açısından Vergi Denetimi 

 

Verginin türüne göre denetim, genel ve özel vergi denetimi olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. 

 

1.5.4.1. Genel Vergi Denetimi 

 

Genel vergi denetimi, gelir, servet ve harcama vergilerinin tamamını içermekte 

olup, belli bir vergilendirme dönemi içerisindeki tüm hesap ve iĢlemlerin denetimini 

amaçlamaktadır. Bu denetim türü kural olarak “olağan” denetimle aynıdır (Pehlivan, 1986: 

34). Olağan denetimde olduğu gibi genel vergi denetimi de belirli bir plan ve program 

çerçevesinde gerçekleĢtirilmektedir ve mükellef veya sorumlularının bir vergilendirme 

döneminde yaptıkları tüm iĢlem ve hesapları kapsamaktadır. 
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1.5.4.2. Özel Vergi Denetimi 

 

Bir vergide özel bir yön üzerine yapılan denetimlerdir. Sadece amortisman hesap ve 

iĢlemlerine ya da vergiden istisna edilen kazançlara yönelik denetimler bu denetim türüne 

örnek olarak gösterilebilir (Meriç, 2002: 29). Diğer bir ifadeyle, belirli bir vergilendirme 

dönemiyle alakalı olarak belirli bir olayın veya konunun araĢtırıldığı denetim türüdür. 

 

Özel vergi denetimi, münferit vergiler için gerçekleĢtirilen bir denetim türüdür. 

Örneğin, gelir vergisinde ücretlerden kesilen vergilerin denetimi, kurumlar vergisi ve 

katma değer vergisi denetimleri gibi (Pehlivan, 1986: 34). 



İKİNCİ BÖLÜM 

 

2. ELEKTRONİK TİCARETİN VERGİLENDİRİLMESİ ve YAŞANAN 

SORUNLAR 

 

2.1.  Elektronik Ticaret Kavramı 

 

20. yüzyılın sonlarında, üretim ve tüketimin daha hareketli, dinamik, gayri maddi 

ve çok uluslu bir duruma dönüĢtüğü yeni küresel ekonominin oluĢumunda hızlandırıcı 

etkisi kabul edilen internet ile birlikte dünya ulusları sınırsız, zamansız ve elle tutulmaz bir 

pazaryeri özelliği kazanmıĢtır (Yaltı, 2003: 1). Teknolojinin etkilediği ticaretin yeni ismi 

olan elektronik ticaret (e-ticaret), en dar anlamda fiziksel veya dijital ürün alıĢveriĢinin 

elektronik ortamda gerçekleĢtirilmesi Ģeklinde tanımlanabilir (Dayana, (t.y.): 

http://articles.manupatra.com). Bir iĢlemin e-ticaret olarak nitelendirilebilmesi için bazı 

özellikleri taĢıması gerekir. Ġlk olarak, iĢlemler elektronik ortamda gerçekleĢtirilmelidir. 

Ġkinci olarak, iki veya daha fazla taraf arasında mal ve hizmet alıĢveriĢi veya tanıtımı 

Ģeklinde olmalıdır. Üçüncü olarak, metin, ses ve görüntü Ģeklindeki dijital ürünlerin 

iĢlenmesi ve saklanması temeline dayanmalıdır. Dördüncü olarak, bir değer yaratmayı 

amaçlamalıdır. Son olarak ise ticari nitelikte bir iĢlem olmalı veya ticari bir iĢlemi 

destekleyecek nitelikte olmalıdır (Demir, (t.y.): http://www.legalisplatform.net).  

 

Ġnternette e-ticaret taraflara çok yaygın bir ticari faaliyet ağı sunmuĢ, birçok maddi 

ürünü internet üzerinden seçmek, sipariĢ etmek ve ödemeyi gerçekleĢtirmek ve daha sonra 

ürünü geleneksel yollarla teslim almak, diğer yandan yazılım, fotoğraf, dergi, gazete gibi 

dijital ürünlere doğrudan ulaĢmak ve ürünü bilgisayara indirerek teslim almak, bunların 

yanı sıra veri bankaları üzerinden bilgi, hukuk, muhasebe, sağlık hizmetleri gibi geniĢ bir 

hizmet çeĢitliliğine ulaĢmak ve aynı zamanda internetten yatırım yapmak, kumar oynamak 

ve off-shore bankalarda hesap açmak da mümkün olmuĢtur (Yaltı, 2003: 1).  

http://articles.manupatra.com/
http://www.legalisplatform.net/
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2.1.1. Elektronik Ticaretin Tanımı 

 

E-ticaretin farklı kurum ve kuruluĢlarca değiĢik Ģekillerde tanımlaması yapılmıĢtır. 

E-ticaretin daha iyi anlaĢılması için bu tanımlamalardan bazılarını açıklamakta fayda 

vardır.  

 

Ekonomik ĠĢbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yapılan tanıma göre; 

“birey ve organizasyonlar tarafından metin, ses ve görsel imaj gibi sayılaştırılmış verilerin 

işlenerek açık ve kapalı ağlar üzerinden iletilmesine dayanan ticari faaliyetlere elektronik 

ticaret denir” (Ekonomik ĠĢbirliği ve Kalkınma Örgütü  [OECD], 2001: 8). 

 

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) tanımına göre; “E-ticaret, mal ve hizmetlerin üretim, 

reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır” (Dünya 

Ticaret Örgütü [WTO],  1998: http://www.wto.org).  

 

BirleĢmiĢ Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) “e-

ticareti, ticari aktiviteler kapsamında her türlü veri mesajının, EDI (Electronic Data 

Interchnge), internet, e-mail, faks gibi veri iletim yöntemleri kullanılarak elektronik 

ortamda değişimi olarak tanımlamıştır” (BirleĢmiĢ Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku 

Komisyonu [UNCITRAL], 1996: 3-4).  

 

Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu (ETKK) ise elektronik ticareti; "bireylerin 

ve kurumların, internet veya intranet ortamlarında yazı, ses, görüntü biçimindeki sayısal 

bilgileri işlemesi, iletmesi ve saklaması ve bir değer yaratmayı amaçlayan ticari işlemlerin 

bütünü" olarak tanımlamaktadır”. Bu tanımlar birbirinden farklı gibi görünse de üç ortak 

noktada buluĢtukları dikkati çekmektedir. Tanımlamaların ortaya koyduğu ortak noktalar 

aĢağıdaki gibi sıralanabilir (GüneĢ, 2000: http://idari.cu.edu.tr): 

 

 E-ticaret açık ya da kapalı ağlar üzerinden yapılmaktadır, 

 E-ticaret elektronik iĢlemler bütünüdür, 

 E-ticaretin tarafları birey ya da organizasyonlardır. Bu kapsamda, üreticiler, 

tüketiciler, kamu ve özel sektör kuruluĢları ile diğer organizasyonlar e-ticaretin 

tarafları olabilmektedir. 

http://www.eticaretforum.com/forum_posts.asp?TID=52
http://www.eticaretforum.com/forum_posts.asp?TID=52
http://www.eticaretforum.com/forum_posts.asp?TID=52
http://www.eticaretforum.com/forum_posts.asp?TID=52
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E-ticaret, iĢletme faaliyetlerinin elektronik olarak yapılmasıdır. Bu faaliyet metin, 

ses ve video verilerinin elektronik olarak iĢlenmesi ve aktarımına dayanmaktadır. E-ticaret 

bu boyutuyla mal hizmet alımı ödemelerinin dijital olarak yapılmasını kapsamaktadır. Bu 

faaliyetler hem mamulleri (tüketici malları, spesifik ekipmanları) ve hizmetleri (bilgi 

hizmeti, finansal ve yasal hizmetler) hem de geleneksel faaliyetleri (sağlık, bakım, eğitim) 

kapsamaktadır (Bozkurt, 2000: 200). 

 

Tanımlardan yararlanarak e-ticaretin sadece mal ve hizmetlerin internet, e-mail, 

televizyon, telefon ve faks gibi araçlar aracılığıyla alım satımına yönelik olmadığı, bazı 

mal ve hizmetlerin bu araçların kullanımı vasıtasıyla üretiminin, dağıtımının, 

depolanmasının ve reklamının da yapıldığı anlaĢılmaktadır. Diğer bir deyiĢle e-ticaret, 

yazı, ses, görüntü biçimindeki dijital ürün ve eğitim, muhasebe, finans gibi dijital 

hizmetlerin internet, telefon ve televizyon gibi iletiĢim araçları vasıtasıyla alıĢveriĢinin 

yapılmasıdır.   

 

2.1.2. Elektronik Ticaretin Kapsamı 

 

E-ticaretin kapsamında; mal (taĢınır, taĢınmaz) ve hizmet (bilgi servisleri, 

danıĢmanlık, finans, hukuk, sağlık, eğitim, ulaĢtırma vb.) ticareti, sayısal biçime çevrilmiĢ 

yazılı metin, ses, video görüntülerinin iĢlenmesi ve iletilmesi, ürün tasarımı, üretim, 

doğrudan tüketiciye pazarlama, üretim izleme, sevkiyat izleme, tanıtım, reklam ve 

bilgilendirme, sipariĢ verme, sözleĢme yapma, banka iĢlemleri ve fon transferi, konĢimento 

gönderme, gümrükleme, ortak tasarım geliĢtirme ve mühendislik, kamu alımları, elektronik 

para (e-para) çıkarma, elektronik hisse alıĢveriĢi ve borsa, açık artırma, sayısal imza, 

elektronik noterlik, güvenlik, üçüncü taraf iĢlemleri, vergilendirme ve toplama, fikri 

mülkiyet haklarının transferi, kiralanması gibi iĢlemler yer almaktadır (Kayıhan ve Yıldız, 

2004: 39-40). 

 

E-ticaretin kapsamı maddeler halinde aĢağıdaki Ģekilde sıralanabilir (Uğuz, 2003: 

http://ab.org.tr/): 

 

 Ürün tasarımı, üretimi ve ticareti, 

 SipariĢ verme, sözleĢme yapma, 
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 Tanıtım, reklam ve bilgilendirme, 

 Bilgi servisleri, 

 DanıĢmanlık hizmetleri, 

 Hukuk, sağlık, eğitim, ulaĢtırma gibi hizmetlerin ticareti, 

 Bankacılık iĢlemleri ve fon transferi,  

 Kamu iĢlemleri, hisse alıĢveriĢi ve borsa,  

 Açık arttırma ve noter iĢlemleri 

 

Yukarıda da anlatıldığı gibi elektronik ortamda mal ve hizmetlerin üretimi ve 

tasarımı, tanıtımı, sipariĢ alınması, sözleĢmelerin düzenlenmesi, bankacılık iĢlemleri, 

danıĢmanlık hizmetleri, açık artırma ve noter iĢlemlerinin yapılması mümkündür. Bu 

açıdan bakıldığında geleneksel ticaret iĢlemleri elektronik ortamda da 

gerçekleĢtirilebilmektedir. Ancak e-ticarette geleneksel ticaretten farklı olarak müzik, 

video, metin gibi dijital ürünlerin alıĢveriĢi de gerçekleĢmektedir.  

 

2.1.3. Elektronik Ticaretin Gelişimi 

 

Son yıllarda hızla geliĢen teknolojinin özellikle de biliĢim alanında yaĢanan 

geliĢmelerin en önemli sonuçlarından biri, e-ticaretin doğuĢu ve hızla geliĢmesidir. Bu 

geliĢmeler sayesinde bazı ekonomik faaliyetlerin köklü biçimde değiĢeceğine 

inanılmaktadır. E-ticaretin geliĢmesini etkileyen en temel dayanak biliĢim teknolojisinin alt 

yapısının oluĢturulmasıdır (Kepenek, 2000: 54). 

 

19. yüzyılda telgraf ve telefonun 20. yüzyılın baĢında ise telsizin icadı toplumlar, 

ekonomiler ve devletlerarasındaki uzaklıkları ortadan kaldırırken; zaman içerisinde bu 

icatlar ekonomiler üzerinde ve devletlerarasında önemli roller de üstlenmiĢtir. ĠletiĢim 

teknolojisindeki geliĢmeler 20. yüzyıl boyunca devam etmiĢ radyo ve televizyon 

yayıncılığından uydu hizmetlerine, cep telefonu hizmetlerine kadar geniĢleyerek dünya 

geneline yaygınlaĢmıĢtır. ĠletiĢim hizmetlerinin bilgisayar teknolojisi ile buluĢması ise, 

teknolojinin geliĢme hızına daha da ivme kazandırmıĢtır. 1980‟li yılların ikinci yarısından 

itibaren kitle iletiĢiminin internet adıyla küresel bilgisayar ağında birleĢmesi; metin, veri, 

ses ve hareketli görüntü gibi bilginin çeĢitli Ģekillerinin bu ağ üzerinden gönderilip 

alınabilmesini mümkün hale getirmiĢtir (ġanlı, 2005: 208). E-ticaret, internet teknolojisinin 
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ticari amaçlar ile kullanılmaya baĢlanması ve internet alanında yaĢanan geliĢmelere paralel 

bir geliĢim sergilemiĢtir.  

 

Ticari hayatta elektronik iletiĢim teknolojileri uzun yıllardır kullanılmaktadır. 

Ancak internetin e-ticaret için kullanılması çok eskilere dayanmamaktadır. Aslında 

internetin günümüzdeki geliĢmiĢlik seviyesine ulaĢması da ticari amaçlarla kullanılmaya 

baĢlanmasından sonra gerçekleĢmiĢtir. Ġnternetin ticari ürünleri satmak amacıyla kullanımı 

ilk baĢlarda “belki tutar” türünden ve gösteriĢli web sayfalarının hazırlanmasıyla 

baĢlamıĢtır. Buna karĢılık Amazon.com ve Yahoo gibi örneklerin 1-2 yıl içerisinde internet 

üzerinden gerçekleĢtirdikleri mal ve hizmet satımları ile büyük birer Ģirket haline 

dönüĢmeleri bu baĢlangıcı gerçeğe dönüĢtürüvermiĢtir (Elektronik Ticaret Nedir? (t.y.), 

http://www.ezbanner.com).  

 

Uluslararası ticaretin yeni Ģekli olarak da düĢünülen e-ticaretin ülkeler arasındaki 

yaygınlığının ve e-ticarette öncü ülkelerin kazandıkları avantajların bilgi teknolojileri 

seviyeleri ile ilgili olduğu düĢünülebilir. Ayrıca internet kullanım seviyesi ve bilgiye 

ulaĢım kolaylığının e-ticarette ilgili ülkeye karĢılaĢtırmalı üstünlük sağladığı, ticaretin bu 

yeni Ģeklinden bilgi teknolojilerine yatırım yapan ülkelerin daha kazançlı çıkacağı 

söylenebilir (Sugözü, (t.y.): www.sugozu.com). E-ticaret araçları arasında en yaygın olarak 

kullanılan araç internettir. Günümüzde internet kullanımı ve e-ticaret hacmi hızla 

artmaktadır. ġekil 1‟de görüldüğü gibi 2010 Nisan ayı hane halkı biliĢim teknolojileri 

kullanım araĢtırması sonuçlarına göre hanelerin %41,6‟sı internet eriĢim imkanına sahiptir. 

Bu oran 2009 yılının aynı ayında %30‟dur. Ġnternete eriĢim imkânı olmayan hanelerin 

%26,3‟ü internet kullanımına gerek duymadıklarını belirtmiĢlerdir. Asimetrik Sayısal 

Abone Hattı (Asymmetric Digital Subscriber Line - ADSL) %73,3 ile hanelerde kullanılan 

en yaygın internet bağlantı türüdür (Türkiye Ġstatistik Kurumu [TUĠK], 2010: 1). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ezbanner.com/
http://www.sugozu.com/
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ġekil 1: TUĠK “Hane halkı BiliĢim Teknolojileri Kullanım AraĢtırması” 

 

 

 

Kaynak: TUĠK, 2010: http://www.tuik.gov.tr/Start.do 

 

E-ticarette kullanılan en yaygın ödeme aracı ise kredi kartlarıdır. Günümüzde kredi 

kartı kullanımı giderek yaygınlaĢmakta ve hemen hemen bütün alıĢveriĢlerde kredi 

kartından yararlanılmaktadır.  

 

2009‟da, 100 kiĢiden 87‟si halen internet veya telefon bankacılığı ile alıĢveriĢ 

yapmamaktadır. Ġnternet veya telefonla alıĢveriĢte en çok tercih edilen ödeme yöntemi % 

86 ile kredi kartıdır. Bunun en önemli nedeni güvenli olduğuna inanılması ve kullanım 

kolaylığıdır. Kredi kartları ve sanal kartlarla, ayda ortalama 136 TL internet veya telefon 

alıĢveriĢlerinde harcanmaktadır (Ġyiler, 2009: 53). 

 

Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre 2007-2008 Mart ayı ile 2007 Aralık ayı 

bireysel müĢteri ve kurumsal müĢterilerin internet bankacılığı kullanımı Tablo 1‟de 

gösterilmiĢtir (Türkiye Bankalar Birliği [TBB], 2008: http://www.tbb.org.tr).  
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Tablo 1: Ġnternet Bankacılığını Kullanan MüĢteri Sayısı 

 

 Mart 2007 Aralık2007 Mar 2008 

Bireysel müşteri sayısı    

Aktif (A) (son 3 ayda 1 kez giriĢ yapmıĢ) 3.059.573 3.795.627 4.082.990 

Kayıtlı (B)  (en az 1 kez giriĢ yapmıĢ) (*) - 8.908.956 9.396.167 

Kayıtlı (C) (son 1 yılda en az 1 kez giriĢ yapmıĢ) (*) - 4.920.907 5.224.044 

Aktif (A) / kayıtlı (B) müşteri oranı (yüzde) - 43 43 

Kurumsal müşteri sayısı    

Aktif (A) (son 3 ayda 1 kez giriĢ yapmıĢ) 404.350 478.737 503.964 

Kayıtlı (B)  (en az 1 kez giriĢ yapmıĢ) (*) - 1.131.302 1.166.429 

Kayıtlı (C) (son 1 yılda en az 1 kez giriĢ yapmıĢ) (*) - 588.211 610.445 

Aktif (A) / kayıtlı (B) müşteri oranı (yüzde) - 42 43 

Toplam müşteri sayısı    

Aktif (A) (son 3 ayda 1 kez giriĢ yapmıĢ) 3.463.923 4.274.364 4.586.954 

Kayıtlı (B)  (en az 1 kez giriĢ yapmıĢ) (*) - 10.040.258 10.562.596 

Kayıtlı (C) (son 1 yılda en az 1 kez giriĢ yapmıĢ) (*) - 5.509.118 5.834.489 

Aktif (A) / kayıtlı (B) müşteri oranı (yüzde) - 43 43 

(*) Eylül 2007 dönemi itibariyle kayıtlı müşteri sayıları detaylandırılmış ve tanımları değiştirilmiştir. Mart 2007 dönemine ait bu 

tanımlarda bilgi bulunmamaktadır. 

 

Kaynak: TBB, 2008: http://www.tbb.org.tr 

 

Tablo 1 incelendiğinde internet bankacılığı için kayıt yaptıran ve en az bir kez giriĢ 

yapmıĢ toplam (bireysel ve kurumsal) müĢterilerin % 43‟ü Mart 2008 döneminde en az bir 

kez internet bankacılığı iĢlemi yapmıĢtır. Mart 2008 döneminde, toplam aktif müĢteri 

sayısında bir önceki yılın aynı dönemine göre % 32,4, bir önceki üç aylık döneme göre ise 

%7,3 artıĢ olmuĢtur. 

 

Kredi kartı kullanımı göz önüne alındığında 2009-2010 yılı ilk üç aylık döneminde 

gerçekleĢen e-ticaret iĢlemlerinin adedi ve iĢlem tutarı Tablo 2‟de verilmiĢtir. 

 

 

 

http://www.tbb.org.tr/


33 

Tablo 2: Türkiye‟de 2009 ve 2010 Yılı Ġlk Üç Aylık Dönemde Kredi Kartı 

Kullanımı Yoluyla GerçekleĢtirilen E-ticaret Rakamları 

 

Dönem 

2009 

İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL) 

Yerli ve Yabancı Kartların 

Kullanımı 

Yerli ve Yabancı Kartların 

Kullanımı 

Yerli Kartların 

Yurtiçi ve Yurtdışı 

Kullanımı 

Yerli ve 

Yabancı 

Kartların 

Yurtiçi 

Kullanımı 

Yerli Kartların 

Yurtiçi ve Yurtdışı 

Kullanımı 

Yerli ve 

Yabancı 

Kartların 

Yurtiçi 

Kullanımı 

Ocak 7.183.140 6.891.522 1.041.48 1.137.1 

Şubat 6.488.855 6.247.043 886.83 990.03 

Mart 7.390.640. 7.144.046 1.030.16 1.207.87 

Toplam 13.671.995 20.282.611 2.958.47 3335.00 

Dönem 

2010 

İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL) 

Yerli ve Yabancı Kartların 

Kullanımı 

Yerli ve Yabancı Kartların 

Kullanımı 

Yerli Kartların 

Yurtiçi ve Yurtdışı 

Kullanımı 

Yerli ve 

Yabancı 

Kartların 

Yurtiçi 

Kullanımı 

Yerli Kartların 

Yurtiçi ve Yurtdışı 

Kullanımı 

Yerli ve 

Yabancı 

Kartların 

Yurtiçi 

Kullanımı 

Ocak 10.771.394 10.016.099 1.807.55 1.827.05 

Şubat 9.157.729 8.497.898 1.369.75 1.418.65 

Mart 10.224.997 9.582.693 1.534.47 1.597.81 

Toplam 30.154.110 28.096.690 4.711.77 4.843.51 

 

Kaynak: Bankalararası Kart Merkezi [BKM], 2010: 

http://www.bkm.com.tr/istatistik/sanal_pos_ile_yapilan_eticaret_islemleri.asp 

 

Yukarıdaki tabloda 2009 ve 2010 yılı ilk üç aylık döneminde kredi kartı kullanımı 

yoluyla gerçekleĢtirilen e-ticaret iĢlemleri verilmiĢtir. Buna göre, yerli kartların yurtiçi ve 

yurtdıĢında kullanılarak gerçekleĢtirilen iĢlem adedi 2009 yılında toplam 13.671.995 iken 

2010 yılında  % 55 artarak toplam 30.154.110 adet iĢlem gerçekleĢmiĢtir. Yine 2009 

yılında yerli kartların yurtiçi ve yurtdıĢında kullanılarak gerçekleĢen e-ticaret tutarı 

2.958.47 TL iken 2010 yılında %59 artarak 4.711.77 TL olmuĢtur. 

 

 

 

http://www.bkm.com.tr/istatistik/sanal_pos_ile_yapilan_eticaret_islemleri.asp
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2.2.  Elektronik Ticaretin Araçları 

 

E-ticaret denildiğinde akla ilk olarak internet üzerinden yapılan bir takım ticari 

iĢlemler gelmektedir. Ancak bilgisayar ve internet teknolojisinin bu kadar geliĢmediği 

dönemlerde bile telefon, faks ve televizyon gibi teknolojik araçlar kullanılarak e-ticaret 

yapılmaktaydı. Buna göre e-ticaret kavramıyla anlatılmak istenen alıcı ve satıcıların yüz 

yüze gelmediği; televizyon, telefon gibi iletiĢim araçları kullanılarak gerçekleĢtirilen ticari 

faaliyetlerdir. 

 

E-ticaret yapmak amacıyla kullanılan birçok araç bulunmaktadır. Bunlar; telefon, 

faks, televizyon, elektronik veri değiĢimi (Electronic Data Interchange-EDI), mobil 

sistemler, kablo ve dijital tv sistemleri, internet ve intranet olarak sıralanabilir.  

 

Telefon: Yaygın kullanım alanı olması sebebiyle telefon ticari iĢlemler açısından 

büyük önem taĢımaktadır. E-ticaret faaliyetlerinde ilk olarak telefon kullanılmıĢtır. Telefon 

mal ve hizmetlerin reklamının ve pazarlamasının yapılmasını ve sipariĢinin verilmesini 

sağlayan bir araçtır.  

 

E-ticaretin en eski ve yaygın aracı olan ve ağ sistemiyle çalıĢan telefon, internetin 

de temelini oluĢturmaktadır. 2005 yılı itibariyle telefon, dünya çapında yaklaĢık olarak 1,1 

milyon aboneye sahipken 2010 yılına bakıldığında 10,6 milyon aboneye ulaĢtığı tahmin 

edilmektedir. Cep telefonu kullanan abonelerin sayısına bakıldığında ise 2005 yılı 

itibariyle 33,9 milyon iken 2010 yılına baktığımızda 76,2 milyon abone ile 2005 yılı abone 

sayısının 2 katını aĢtığını görmekteyiz (International Telecommunication 

Union,2010:http://www.itu.int/). 

 

Faks: Geleneksel mektup hizmetlerinin yerini alarak hızlı bir Ģekilde doküman 

transferini gerçekleĢtirmektedir (Alptürk, 2005: 41).ĠĢletmeler arasındaki mektup ile 

iletiĢimin yerini alarak, belgelerin aktarılmasını çok hızlı bir Ģekilde gerçekleĢtirmektedir. 

Yazılı iletiĢimde hız ve zaman problemlerini ortadan kaldırmıĢtır (Elibol ve Kesici, t.y.: 

313). Ancak günümüz teknolojisi ile kıyaslandığında örneğin, gönderilmek istenen 

belgenin uzun olmasının zaman kaybına sebep olması ve sesli iletiĢime imkan vermemesi 

http://www.itu.int/
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gibi bir takım olumsuz yönleri bulunmaktadır. Ayrıca internetin yaygınlaĢması ve 

elektronik posta uygulamaları faksın önemini yitirmesine neden olmuĢtur. 

 

Televizyon:Televizyon üzerinden ürünlerin reklamı yapılmakta, telefon veya faksla 

sipariĢ verilmekte ve kredi kartı ile ödeme yapılabilmektedir (Erdem ve Efiloğlu, (t.y.): 

http://inet-tr.org.tr). Televizyon görsel ve iĢitsel sunum imkanına sahip olmasına karĢılık 

tek yönlü iletiĢime imkan vermektedir. Bu da televizyonu dezavantajlı bir konuma 

getirmektedir.  

 

Televizyonun yaygın olması büyük bir avantaj olmakla birlikte tek yönlü olması 

çok büyük bir dezavantajdır. Tüketicilerin televizyonu e-ticaret aracı olarak kullanmaları 

için telefon veya faks ile desteklemeleri gerekmektedir. Çünkü reklamlar sayesinde 

gördükleri ürünleri sipariĢ etmek için telefon veya faksa ihtiyaçları vardır. 

 

Elektronik Veri Değişimi (EVD): Ticaret yapan iki kuruluĢ arasında bilgisayar 

ağları aracılığı ile belge ve bilgi değiĢimini sağlayan bir sistemdir. EVD hızlı ve doğru veri 

akıĢı sunması, iĢ iliĢkileri ile etkin denetim yöntemlerini geliĢtirme imkanı sağlaması, 

üretkenlik ve karlılığı artırması nedeniyle tercih edilen bir e-ticaret sistemidir (Kayıhan ve 

Yıldız, 2004: 44). 

 

EVD, tüm tarafların bilgiye elektronik ortamda ulaĢmasını mümkün kılarak, süreyi 

kısaltmakta, iĢlemlerin tekrarlanmasını ve insandan doğacak birçok olası hatanın ortadan 

kalkmasını sağlamaktadır (E-ticaret ÇalıĢma Grubu, 2005: http://www.e-ticaret.gov.tr). 

EVD‟de amaç, sipariĢ alınması, ticari sözleĢmelerin ve faturaların hazırlanması gibi 

iĢlemler ile gümrük, bankacılık ve buna benzer iĢlemlerin yapılmasında hatalar dolayısıyla 

yapılan tekrarların önüne geçilerek maliyetlerin düĢürülmesini sağlamaktır (Alptürk, 2005: 

44-46). 

 

Özetlemek gerekirse EVD, iĢletme ile ilgili bilgilerin firma içinde ve firmalar 

arasında bilgisayar vasıtasıyla aktarılmasıdır. EVD genellikle perakende satıĢ yapan ve 

araç montaj iĢleriyle uğraĢan iĢletmeler tarafından kullanılır (Whiteley, 2000). 

 

http://inet-tr.org.tr/
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Mobil Sistemler: WAP; (Wireless Application Protocol-Kablosuz Uygulama 

Protokolu), GSM (Global System for Mobile Communications-Mobil ĠletiĢim Sistemi) 

destekli ürün kullanıcılarına internet eriĢimi hizmeti sağlayan bir sistemdir. WAP sistemine 

uygun cep telefonları ve çağrı cihazları ile kullanıcılara kablosuz eriĢim imkanı 

sunulmaktadır. GSM kullanıcıları WAP uygulamaları ile trafik durumunu öğrenme, vasıta 

araçlarının kalkıĢ-varıĢ saatlerini kontrol etme, bilet alma, hava durumu öğrenme, sinema 

ve tiyatro bileti alma, bankacılık hizmetlerinden yararlanma, haber ve spor olaylarını takip 

edebilme gibi hizmetlerden yararlanmaktadırlar (Sarısakal ve Aydın, 2003: 85). 

 

Kablo ve Dijital TV Sistemleri: Dijital TV uygulaması çok önemli bir oluĢumdur. 

Geleneksel TV yayıncılığında dönüĢümü ifade eden bu sistem; eğlence, çocuk, spor, oyun, 

alıĢveriĢ, müzik, eğitim, sağlık, belgesel, kültür, sanat, interaktif konular gibi onlarca 

unsuru birleĢtiren bir teknolojidir. Dijital Televizyon sitemi, alıĢveriĢ ve ticaret 

kavramlarını, yeniden Ģekillendirecek bir teknolojiyi ifade etmektedir. Bu teknoloji 

sayesinde; alıĢveriĢ ya da bankacılık iĢlemlerini evinizden televizyonunuzun uzaktan 

kumandası ile yapabilmek mümkün olacaktır. Dijital Tv‟nin desteklediği elektronik menü 

(özellikle alıĢveriĢ ve ticaret amacına yönelik hizmet veren interaktif sistem) sistemin en 

önemli özelliğidir (Keser, 2000: 104-105). 

 

İnternet: Ġnternet, tüm dünyayı kapsayan, 110 ülkeye dağılmıĢ ve 2.000.000‟dan 

fazla bilgisayarı birbirine bağlayan yaklaĢık 5000 bilgisayar ağının toplamıdır. Ġnternet 

genel bilgiye eriĢimi destekler ve elektronik posta, konferans, bildiriler gibi konularda 

iletiĢim hizmetleri sağlar. Ġnternet'in kullanımı bir zamanlar araĢtırma, eğitim ve devlet 

kuruluĢlarının etkinlikleriyle sınırlandırıldıysa da, son zamanlarda ticari kullanımı büyük 

oranda artmıĢtır (Ankara Üniversitesi Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı (t.y.), 

http://bid.ankara.edu.tr). 

 

Günümüzde e-ticaretin en önemli ve hızlı bir Ģekilde geliĢme sağlayan aracı 

Ģüphesiz ki internettir. Ġnternet aynı zamanda, çok yönlü iletiĢimi sağlayan bir ticaret aracı 

olarak da nitelendirilebilir. Bilgisayar ortamında gerçekleĢtirilen iĢlemler oldukça hızlı bir 

Ģekilde yerine getirilmektedir (Canpolat, 2001: 17). Örneğin Türkiye‟deki bir kiĢi 

Amerikan bankasına, Ġtalya‟daki bir bankaya ödeme talimatı verebilir. Bu iĢlemler 

http://bid.ankara.edu.tr/
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esnasında meydana gelebilecek olan bazı sorunlar bilgisayarlar arasında gerçekleĢen hızlı 

iletiĢimle aĢılmakta ve bu sayede iĢlemler büyük bir hızla gerçekleĢtirilmektedir. 

 

Ġnternetin kullanıcılarına sağladığı avantajları Ģu Ģekilde özetlemek mümkündür. 

Ġnternet talep değiĢmelerine hızlı cevap verme, hızlı ürün geliĢtirme ve hatta ürünün piyasa 

araĢtırması yoluyla geliĢtirme potansiyeline sahiptir. Zaman ve yer faydası sağlar. Ġnternet 

üzerinden pazarlama en etkili pazarlama yöntemlerinden birisidir. En fazla izleyici 

kitlesine ve coğrafi uzaklığa eriĢimin yanı sıra tüketici eğilimlerini izlemede bu sayede 

mümkün olmaktadır. MüĢteri bağımlılığı yaratma etkisi vardır. Ġnternet reklamın satıĢa 

dönüĢtüğü ilk sanal pazaryeridir. Ġnternet kullanıcı miktarı 2000 yılı haziran ayında 359 

milyon yani dünya nüfusunun %6‟sıdır. 2005 yılı aralık ayında 1018 milyon olarak dünya 

nüfusunun %16‟sını oluĢtururken 2010 yılı eylül ayına gelindiğinde 1971 milyona 

ulaĢmıĢtır ve buda dünya nüfusunun yaklaĢık olarak % 29‟unu oluĢturmaktadır (Ġnternet 

Growht Statistics, 2010: http://www.internetworldstats.com).  

 

İntranet:  Ġntranet sadece belirli bir kuruluĢ içindeki bilgisayarları, yerel ağları 

(LAN) ve geniĢ alan ağlarını (WAN) birbirine bağlayan, çoğunlukla TCP/IP tabanlı bir 

ağdır. Yani, küçük internet olarak adlandırılabilir. Ġnternet'in daha özel bir halidir. Temel 

oluĢturulma amaçları, kuruluĢ bünyesinde bilgileri ve bilgi iĢlem kapasitesini paylaĢmaktır. 

Ġntranet, Ģirket içi tele-konferans uygulamalarında ve farklı birimlerdeki kiĢilerin bir araya 

gelebildiği iĢ gruplarının oluĢturulmasında da kullanılırlar (Ġntranet Nedir? (t.y.), 

http://www.po.metu.edu.tr). 

 

Ġntranet internet devriminin üründür. Bilgisayardan bilgisayara iletiĢim teknolojisi 

geliĢmesiyle birlikte Ģirketler, bilgisayar kaynaklarının paylaĢımından faydalanmak için 

yeni yöntemler aramaya baĢlamıĢlardır. BaĢlangıçta, veritabanı ve yazıcı gibi kaynakları 

kullanmıĢlardır. Daha sonra Ģirket içinde WAN (Genel alan ağı) ve LAN (yerel alan ağı) 

kullanarak e-mail ile iletiĢim kurmanın daha avantajlı olduğunu anlamaya baĢlamıĢlardır. 

Ġntranet, Ģirketler açısından dört alanda kullanılmaktadır (Greenstein ve Vaserhelyi, 2002: 

64): 

 

 Bilgi alanı, 

 ĠletiĢim alanı, 

http://www.internetworldstats.com/emarketing.htm#top
http://www.po.metu.edu.tr/
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 Dağılım alanı, 

 ĠĢlem (faaliyet) alanı. 

 

ĠĢ akıĢlarını ve bilgi kaynaklarını web ortamlarına taĢıyan “Ġntranet Portal” 

uygulamalarının temelinde Ģirket içindeki bilginin paylaĢımı yatmaktadır. Kurumlar bu 

yolla bilginin Ģirket içinde hızlı dağılımını ve doküman yönetimini sağlarken aynı zamanda 

kullanıcılara, bilgi ve dokümanları kendi istedikleri Ģekilde portal içinde organize etme ve 

saklama imkanı tanımaktadır. Ġntranet Portal‟ın kiĢiselleĢtirilebilir olması, kullanıcılara 

portal‟ı, en faydalı Ģekilde kullanarak etkin iĢ kararları verebilme fırsatı sağlamaktadır 

(Elibol ve Kesici, t.y.: 315).  

 

2.3. Elektronik Ticarette Ödeme Şekilleri 

 

Sürekli olarak geliĢen teknolojiler sayesinde günümüzde insanların alıĢveriĢ 

anlayıĢları da değiĢim eğilimi içerisine girmiĢtir. 1990‟lı yıllarda alıcı ve satıcının alıĢveriĢi 

yüz yüze gerçekleĢtirdiği, ürünlerin müĢteriye direk olarak teslim edildiği ve doğrudan 

ödemenin yapıldığı bir alıĢveriĢ anlayıĢı hakim iken, günümüzde geliĢen teknoloji ile 

birlikte eski alıĢveriĢ geleneklerinin yerlerini farklı yöntemler almaya baĢlamıĢtır. YaĢam 

tarzlarının değiĢmesiyle birlikte insanlar alıĢveriĢ ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla zaman 

ve paradan tasarruf edebilecekleri e-ticaret olanaklarından faydalanmaktadır. Bu ise e-

ticarette yeni ödeme Ģekillerini beraberinde getirmektedir. 

 

2.3.1. Kredi Kartı ile Ödeme 

 

Kredi kartları ilk olarak 1960 yılında uygulamaya konulmuĢ ve zamanla gerek 

teknolojik bakımdan gerekse yaygınlığı açısından büyük ilerlemeler kaydetmiĢtir. Ġlk kredi 

kartları sadece kağıttan ya da kartondan yapılmıĢ kartlar iken zamanla teknolojinin 

geliĢmesiyle plastik kartlar kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Ġlk nesil kredi kartlarının üzerinde 

sadece fotoğraf ve yazı bulunurken daha sonra bu kartlara barkot, optik bilgi gibi ilaveler 

yapılarak kullanım alanları geniĢletilmiĢtir (Erdem ve Efiloğlu, (t.y.): http://inet-tr.org.tr). 

 

E-ticarette en çok kullanılan ödeme araçlarından biri olan kredi kartının internet 

ortamında da geçerli olması, e-ticaret açısından büyük önem taĢımaktadır. Kredi kartlarının 

http://inet-tr.org.tr/
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varlığına fiziksel olarak gerek duyulmadan kullanılabilmesi sayesinde internet üzerinden 

alıĢveriĢ ve ödeme yapmaya olanak sağlamaktadır. Bunun yanında dünya çapında 

geçerliliğe sahip olduğu için internet gibi sınırsız bir coğrafi alana sahip olan ortamda 

avantaj sağlamaktadır. 

 

2.3.2. Elektronik Fon Transferi (EFT) ile Ödeme 

 

Otomatik makineler aracılığıyla fon transferini içeren sistemlerin evrimindeki 

aĢamalardan birisi de elektronik fon transferi (EFT)‟dir. Bu sistemde satıĢ noktalarında 

yapılan ödemelerde, bir kart vasıtasıyla çalıĢan terminallerin kullanımı yoluyla 

kullanıcıların kendi banka hesaplarından  satıcının banka hesaplarına para aktarılması fikri 

temel teĢkil etmektedir (Elektronik Ticaret (t.y.), http://www.ekitapyayin.com). Buna göre 

iĢyeri ile banka arasında bilgisayar bağlantısı kurulmaktadır. ĠĢlemler kağıt ya da belge 

kullanılmadan gerçekleĢtirilmektedir. Sistem, satıĢ noktalarında yapılan ödemeyle ilgili 

satıĢ verilerini bir kasete ya da bilgisayar dosyalarına kaydetmektedir. EFT iĢlemlerinin en 

ilginç özelliği, ödemenin geri dönülemez niteliğidir. Ġkinci özelliği, ödemenin ancak EFT 

merkezinde iĢleme alındıktan sonra kesinleĢeceği gerçeğidir. Üçüncü özelliği, sistemde 

ödeme mesajı gönderilerek yalnız alacaklandırma yapılabilmesidir. Dördüncü özelliği de 

mutabakata dayanan bir sistem olmasıdır (Elektronik Fon Transferi (t.y.), 

http://www.igeme.org.tr).  

 

2.3.3. Elektronik Para (E-Para) ile Ödeme 

 

Elektronik para (E-Para) internet'te kullanılmak üzere geliĢtirilmiĢ para birimidir. 

E-para günlük hayatta kullanılan mağaza çeklerinin internet ortamındaki karĢılığı olarak 

değerlendirilebilir. Bu sistemden yararlanmak isteyen kiĢilerin ilk olarak e-para hizmeti 

sunan Ģirketler tarafından geliĢtirilen özel yazılımlardan birini bilgisayarlarına yüklemeleri 

ve o Ģirketle çalıĢan bir bankada hesap açtırmaları gereklidir. Bundan sonra e-para ile 

anlaĢmalı mağazaların sitelerinden veya kendisi gibi e-para yazılımını kullanan diğer 

taraflar ile sanal alıĢveriĢ yapabilirler. E-para yazılımı, istenilen miktarda paranın bir banka 

hesabından çekilerek, internet üzerinden yapılacak harcamalarda kullanılmak üzere 

elektronik ortamda saklanmasını sağlar. Her e-paranın normal hayatta olduğu gibi bir seri 

numarası vardır. Ġnternet üzerinden bir harcama yapıldığında belli seri numaralı e-paralar 

http://www.ekitapyayin.com/
http://www.igeme.org.tr/
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alıĢveriĢ yapanın bilgisayarından silinerek alıĢveriĢ yapılan bilgisayara geçirilir. Bu 

Ģekilde, para akıĢı aynen günlük hayatta olduğu gibi gerçekleĢtirilir (Ödeme Araçları (t.y.), 

http://www.e-ticaretmerkezi.net).  

 

2.3.4. Elektronik Çek (E-Çek) ile Ödeme 

 

Elektronik çek, e-ticaret yapılırken nakit olarak ödeme yapmak istemeyenler için 

normal hayatta kullanılan kağıt çeklerin sanal karĢılığı olarak tasarlanmıĢtır. Elektronik 

çekte de geleneksel kağıt çekler model olarak göz önüne alınmıĢtır. Bu iki tip çek 

arasındaki tek fark ise, kağıt çekin aksine elektronik çekte dijital imzanın kullanılıyor 

olmasıdır. E-çek, e-ticaret yapan sitelerin ödemeleri çek olarak kabul etmelerini ve 

iĢleyebilmelerini sağlayan bir ödeme sistemidir (Alptürk, 2005: 79).  

 

E-çek kullanımı uygulamada Ģu Ģekilde gerçekleĢir: Ġnternet ortamında düzenlenen 

çek alacaklının bilgisayarına elektronik ortamda gönderilir. Alacaklı ise çeki kendi 

bankasına gönderir. Banka çeki inceler ve borçlunun bankasıyla iletiĢime geçerek borcun 

alacaklının hesabına aktarılmasını sağlar (Kayıhan ve Yıldız, 2004: 140). 

 

2.3.5. Elektronik Cüzdan (E-Cüzdan) ile Ödeme 

 

Elektronik cüzdanlar (e-wallet, e-cüzdan), internet üzerinden alıĢveriĢ alanında 

kullanılmak üzere geliĢtirilmiĢ yazılımlardır. E-cüzdan yazılımları kullanıcı bilgisayarına 

yüklendikten sonra gerekli bilgiler bir kereye özgü olarak tanımlanır ve böylece daha sonra 

internet ortamında gereken her iĢlem için bu bilgilerin tekrarlanması gerekmez. Kullanıcı 

e-cüzdanı kendi bilgisayarından kullanabileceği gibi üretici firmanın web sitesi aracılığıyla 

da iĢlemlerini gerçekleĢtirebilir. E-cüzdan yazılımlarını üreten bankalar, finansal iĢlemlerin 

doğruluğu için kullanıcıların banka kartları bilgileri ile iletiĢim halinde çalıĢmaktadırlar.  

Visa Card desteği ile kullanılan Visa Card (www.visa.com) ve Bank One 

(www.bankone.com) kullanıcılarına yönelik olarak geliĢtirilen Bankone wallet, Capitol 

One (www.capitolone) tarafından geliĢtirilen MyOneWallet ve MBNA America Bank 

(www.mbna.com) tarafından geliĢtirilen MBNAWallet yazılımları dünyadaki e-cüzdan 

uygulamalarına örnek olarak gösterilebilir (Erdem ve Efiloğlu, (t.y.): http://inet-tr.org.tr). 

 

http://www.e-ticaretmerkezi.net/odemearaclari.php
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2.3.6. Diğer Ödeme Araçları 

 

Escrip: BağıĢ gibi bazı özel düĢük miktarlı ödemeler için kurulmuĢ bir sistemdir. 

IPIN: Ġnternet harcamalarını servis sağlayıcı faturalarına yansıtan bir sistemdir.  

          PCPay: Smart Card (akıllı kart) bazlı bir sistemdir. (Smart Card: Kart temelli bir 

ödeme aracı olup, kredi kartlarında bulunan magnetik Ģeritler yerine özel mikro çipi 

bulunan plastik bir karttır). 

ECharge My Phone: Telefon faturası ile entegre edilmiĢ bir sistemdir. 

First Virtual: Ödemeleri üçüncü bir kuruluĢun toplayıp, ilgili taraflara dağıtımını 

yaptığı bir sistemdir (Ödeme Araçları (t.y.), http://www.e-ticaretmerkezi.net). 

 

2.4. Elektronik Ticaretin Türleri 

 

E-ticaretin taraflarını temel olarak üçe ayırmak mümkündür. Bunlar, devlet, 

iĢletmeler ve vatandaĢlar (tüketiciler)‟dır. E-ticaretin türlerini daha ayrıntılı olarak ele 

alırsak, ticaretin gerçekleĢme Ģekline göre, katılımcılara göre ve mobil ticaret olmak üzere 

üç baĢlık altında toplayabiliriz.  

 

2.4.1. Katılımcılara Göre Elektronik Ticaret 

 

Katılımcılara göre e-ticarette, kullanılan teknolojiler ve uygulamalar benzer 

olmasına rağmen; iĢletmeler arasında,  müĢteri-devlet arasında, müĢteri-müĢteri arasında, 

iĢletme-devlet arasında ve iĢletme-müĢteri arasında olarak beĢ alt bölüme ayrılabilir. 

 

2.4.1.1. İşletmeler Arasında Elektronik Ticaret - B2B (Business to Business 

Model) 

 

ĠĢletmeden iĢletmeye (Business to Business – B2B) ifadesi kurum ve kuruluĢlar 

arasında iĢ iliĢkilerini tanımlayan bir kavramdır (E-ticaret ÇeĢitleri (t.y), 

http://eskisite.bilgisite.com).  

 

BirleĢmiĢ Milletler tarafından 2001 yılında yayınlanan rapora göre B2B E-Ticaret, 

son birkaç yıldır özellikle büyük iĢletmelerin internet üzerinden ürün satın almak, 

http://www.e-ticaretmerkezi.net/
http://eskisite.bilgisite.com/
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ürünlerini satmak ve bilgi değiĢimini sağlamak için fazla sayıda alıcı, tedarikçi ve 

ortakların bir araya gelerek online ticaret yaptıkları pazar yeri olarak tanımlanabilir 

(BirleĢmiĢ Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı [UNCTAD], 2001: 63).  

 

Avrupa Komisyonu‟nun kabul ettiği genel tanıma göre, B2B elektronik pazarlar, 

iĢletmeleri alım satım amacıyla bir araya getiren elektronik platformları ifade etmektedir 

(European Comission, 2006: 7). Diğer bir ifadeyle B2B, bir firmanın kapalı veya açık bir 

ağ kullanarak tedarikçisinden mal sipariĢ etmesi, fatura alması ve ödeme yapması esasına 

dayanmaktadır. B2B e-ticaret Elektronik Veri DeğiĢimi (EVD) yoluyla uzun zamandır 

gerçekleĢtirilmektedir (Alptürk, 2005: 98). AĢağıda Tablo 3‟te B2B hizmet veren Türk ve 

yabancı bazı Ģirketler örnek olarak verilmiĢtir. 

 

Tablo 3: B2B Hizmet Veren ġirketler 

 

 

Kaynak: En Ġyi 50 B2B Firma, 2006: http://www.neticaret.com/eniyi50-b2b.asp 

 

2.4.1.2. Müşteri-Devlet Arasında Elektronik Ticaret - C2G (Consumer to 

Goverment Model) 

 

GeliĢmeye en açık olan e-ticaret türlerinden biridir. Kamu sektörünün online 

sisteme hangi ölçüde uyum sağlayabileceği ile geliĢme seviyesi arasında yakın bir iliĢki 

mevcuttur. Devlet kurum ve kuruluĢları, E-Devlet olarak adlandırılan online sistemlerini 

Şirket İsmi Sattığı Ürün 

Kompass 

(http://www.kompass.com) 

En büyük B2B arama motorları arasında yer almaktadır. 

Siteden tüm ülkeler ve ürünler bazında detaylı aramalar 

yapılabilmektedir. 

TİM Ticaret Noktası 

(http://www.ttn.com.tr/) 

2003 yılında Türkiye Ġhracatçılar Meclisi ve ihracatçılar 

birliğince kurulmuĢ portal en çok ziyaret edilen Türk B2B 

portalları arasında yer alıyor.  

Webtex 

(http://www.webtex.ag) 

Tekstil makinelerinin alım satımının yapıldığı B2B 

sitesidir. 

Eximninter 

(http://www.eximinter.com/e/) 

Tekstil ürünleri üzerine 7 dilde hazırlanmıĢ bir Türk B2B 

sitesi. 

Ömerci 

(http://www.ormeci.com/indeks.php) 

Türkiye'deki örme tekstil sektöründeki firmaların makine 

alım satımları için kullanabileceği faydalı birB2B sitesi. 



43 

hazırlayıp internete ne kadar çabuk uyum sağlarlar ise vatandaĢlar da devletle olan her 

türlü iĢlem ve yükümlülüklerini o oranda online olarak elektronik ortamda 

gerçekleĢtirebileceklerdir (Kayıhan ve Yıldız, 2004: 49). 

 

Bu e-ticaret türü ile amaç, tamamıyla kamu yararını göz önünde bulundurarak 

vatandaĢların yaĢamlarını kolaylaĢtırmaktır. Buradaki en önemli nokta ise, vatandaĢların 

devletle ilgili olarak yürüttükleri her türlü iĢlem ve yükümlülüklerini internet yoluyla 

sağlanmasıdır. Türkiye‟de örnek olarak Nüfus Müdürlüğünün hazırlamıĢ olduğu siteden 

T.C. kimlik no sorgulama ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıĢ olan 

siteden ise kayıp Ģahıslar, pasaport iĢlemleri, sürücü belgesi iĢlemleri, ihale ilanları ve 

trafik sorgulamaları gibi konularda bilgi edinilebilir. 

 

Ayrıca devletler, e-ticaret teknolojilerini, vergi uyumunun sağlanması, ödeme 

sistemlerinin maliyetini azaltma ve kolaylaĢtırma amacıyla da kullanmaktadırlar (OECD, 

2000: 194). Bu teknoloji, iĢlemlerin sıra beklemeye gerek kalmaksızın bilgisayarlar 

aracılığıyla yapılmasını, bürokrasiyi azaltarak iĢlem maliyetlerinin düĢürülmesini, kırtasiye 

masraflarının azaltılmasını ve iĢlemlerin daha basit bir Ģekilde yerine getirilmesini 

sağlamaktadır. Kısacası daha az personel ve maliyetle devlet iĢlemleri 

gerçekleĢtirebilecektir.  

 

2.4.1.3. Müşteri-Müşteri Arasında Elektronik Ticaret - C2C (Consumer to 

Consumer Model) 

 

E-ticaretin bu modeli, aynı ilgi alanlarına sahip olan müĢterileri (tüketicileri) bir 

araya getirmeyi amaçlamaktadır. Ġnternette yer alan ilgili siteler müĢterilerin fiziki olarak 

yüz yüze iletiĢime girmelerine gerek duymaksızın onları elektronik ortamlarda bir araya 

getirerek müĢteriler arasında iĢbirliği ve iletiĢim gibi hizmetleri sağlamaya çalıĢır.  Bu 

siteler bir araya gelen ve benzer ilgi alanlarına sahip olan müĢterilerine ürünleri pazarlar. 

Benzer ilgi alanlarına sahip müĢteriler bu siteler yardımıyla karĢılıklı olarak ihtiyaçlarını 

karĢılar. Ayrıca bu sitelerde açık artırma usulüyle gerçekleĢtirilen satıĢlar da mevcuttur. Bu 

açık artırmalarda daha önceden belirlenmiĢ taban ve tavan fiyatlar vardır. Buna göre bir 

ürüne belirli bir süre içerisinde en yüksek fiyatı veren müĢteri ürünün sahibi olacaktır.  
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2.4.1.4. İşletme-Devlet Arasında Elektronik Ticaret - B2G (Business to 

Goverment Model) 

 

B2G e-ticarette, iĢletmeler ile kamu kuruluĢları arasında elektronik ortamda 

gerçekleĢen iĢlemler yer almaktadır (Kayıhan ve Yıldız, 2004: 48). ĠĢletmeler, kamusal 

alandaki iĢlemlerinde kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve sigorta primleri gibi 

ödemeleri elektronik ortamda gerçekleĢtirebilmektedir (GüneĢ, 2000: http://idari.cu.edu.tr). 

 

ĠĢletmeler ile devlet arasında gerçekleĢen ticari iĢlemlere konu olan e-ticaretin bu 

modelinde, kamu ihalelerinin internette yayınlanması ve iĢletmelerin internet vasıtasıyla bu 

ihalelere katılması örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca, vergiler, gümrük iĢlemleri, sosyal 

güvenlik iĢlemleri ve kamu ihalelerinin internet üzerinden duyurulması iĢletme-devlet 

arasındaki ticaretin örnekleridir. 

 

Singapur birçok bürokratik iĢlemin internet üzerinden halledilmesi konusunda 

neredeyse dünyaya öncülük etmektedir. Örneğin; Yeni bir Ģirketin kurulması gibi 

fazlasıyla karıĢık olan iĢlemler internet üzerinden iki saatte yapılabilmekte, bunun ise 

kuruculara maliyeti 300 Singapur doları olmaktadır. Oysa önceden bu iĢlemleri 

gerçekleĢtirmek Ģirket kurmak isteyenlere 1200 ila 35000 Singapur dolarına mal olmakta 

ve yaklaĢık olarak iki gün sürmekteydi (UNCTAD, 2004: 137). 

 

2.4.1.5. İşletme-Müşteri Arasında Elektronik Ticaret  - B2C (Business to 

Consumer Model) 

 

Ġnternet alanında yaĢanan hızlı geliĢmeler sonucu ortaya çıkan sanal mağaza 

uygulamaları ile internette firmaların elektronik ortam aracılığıyla birçok ürünün doğrudan 

tüketiciye satıĢının yapılmasıyla geliĢen e-ticaret kavramıdır. Bu kategoriye örnek olarak 

tüm dünyada e-ticaret konusunda en sık gösterilen baĢarı örneklerinden olan 

“Amazon.com” örneği verilebilir. Amazon.com internet üzerinde kitap satıĢ iĢine 

baĢladıktan sonra satıĢları her yıl katlanarak artmıĢ ve artmaya devam etmektedir (Demir, 

(t.y.): http://www.legalisplatform.net). B2C olarak adlandırılan bu modelde iĢletmeler, 

elektronik ortamda geniĢ ürün seçenekleriyle satıĢ yapma imkanına kavuĢmuĢtur. Diğer bir 

ifadeyle otomobilden cep telefonuna, giyim eĢyasından kitaba birçok ürünü müĢteriye 

http://www.legalisplatform.net/
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ulaĢtırmaktadır. Bununla birlikte bankacılık ve sigortacılık gibi hizmetler 

gerçekleĢtirilmektedir.  

 

Bu model, diğer e-ticaret modellerine göre daha az geliĢmiĢtir. Bunun baĢlıca 

nedeni olarak da elektronik ortama ulaĢım maliyeti ve güvenilir bir e-ticaret ortamının tam 

olarak yaratılmaması gösterilebilir (Çak, 2002: 40). Ancak günümüzde hemen hemen her 

eve bilgisayar girmesi ve internet eriĢim maliyetlerinin azalması ile bireylerin elektronik 

ortam üzerinden gerçekleĢtirdikleri alıĢveriĢ miktarında artıĢ yaĢanmaya baĢlamıĢtır. 

Bireyler ev veya iĢyerlerinden kolaylıkla istedikleri mal ve hizmetlere ulaĢabilmektedir. 

Ayrıca e-ticaret iĢletmelere de bazı avantajlar sağlamaktadır. E-ticaretin iĢletmeler 

açısından sağladığı en önemli avantaj olarak iĢyeri maliyetlerindeki azalmalar 

gösterilebilir.  

 

2.4.2. Gerçekleşme Şekillerine Göre Elektronik Ticaret 

 

GerçekleĢme Ģekillerine göre e-ticaret, dolaylı e-ticaret ve dolaysız e-ticaret olmak 

üzere ikiye ayrılır. 

 

2.4.2.1. Dolaylı Elektronik Ticaret 

 

Fiziksel ürün ticaretinde internet, sipariĢin ve ödemenin gerçekleĢtirilmesine olanak 

sağlayan bir fonksiyon üstlenir. Bu durumda ürünler postayla ya da diğer bir teslimat 

yoluyla ayrıca teslim edilir. Bu e-ticaret modelinde internet sadece sipariĢ alanı olarak 

kabul edilir (Yaltı, 2003: 10). Diğer bir ifadeyle, malların internet üzerinden sipariĢ 

edilmesi ile geleneksel yollarla (posta ve kuryeler aracılığıyla) fiziki tesliminin 

gerçekleĢmesi Ģeklinde tanımlanabilir. 

 

2.4.2.2. Dolaysız Elektronik Ticaret 

 

Fiziksel olmayan mal ve hizmetlerin elektronik ortamda sunumu söz konusu 

olduğunda dolaysız e-ticaret söz konusu olmaktadır (Kayıhan ve Yıldız, 2004: 40). Bu tür 

mal ve hizmetlere dijital mallar ve hizmetler denilmektedir. Dijital mallara örnek olarak, 

müzik, dergi, gazete, kitap ve benzeri yayınlar, fotoğraflar ve videolar sayılabilir. ÇeĢitli 
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danıĢmanlık (muhasebe, vergi, hukuk) hizmetleri, finansal hizmetler, reklamcılık 

hizmetleri, eğitim hizmetleri sayısal hale getirilebilen ve internet üzerinden sipariĢ 

edilebilen ve satın alınabilen baĢlıca hizmetlerdir (Yaltı, 2003: 10). 

 

2.4.3. Mobil Ticaret 

 

Hızla geliĢen kablosuz iletiĢim teknolojisi ve internetin sağladığı avantajlar 

sonucunda mobil ticaret kavramı ortaya çıkmıĢtır. M-ticaret, mobil telefon veya benzeri 

araçlar yardımıyla yapılan, mal ve hizmetlerin satın alınması ve ücretlerinin ödenmesi 

iĢlemlerine verilen genel bir tanımdır. Dünyayı 24 saat açık küresel bir pazar yerine 

dönüĢtüren internetin sahip olduğu kısıtlar mobil iletiĢim araçlarıyla birlikte hızla ortadan 

kalkmaktadır. Öncelikle cep telefonu gibi mobil araçlar çok hızlı yayılmaktadır. Mobil 

araçlar yardımıyla sunulan mobil internet servisleri, kullanıcıların sabit bir bağlantı 

noktasına ihtiyaç duymasını gerektirmeden, onlara daha kiĢisel içerikler ve özel servisler 

sunmaktadır (Sarısakal ve Aydın, 2003: 85). 

 

2.5. Elektronik Ticaretin Vergisel Boyutu 

 

Günümüz ekonomik yapısında yaĢanan geliĢmeler ile birlikte vergilendirme 

alanında değiĢimler yaĢanmıĢ ve verginin konusu geniĢlemeye baĢlamıĢtır. Ortaya çıkan 

yeni kaynakların baĢında 21. yüzyılın en önemli ekonomik geliĢmelerinden birisi olarak 

kabul edebilecek e-ticaret gelmektedir. BaĢta OECD olmak üzere birçok ulusal ve 

uluslararası kuruluĢ e-ticaret ve e-ticaretin vergilendirilmesi konusunda önemli çalıĢmalar 

gerçekleĢtirmiĢtir ve bu çalıĢmalar halen devam etmektedir.  

 

E-ticaret engellerin daha az olduğu bir faaliyet alanı yaratmaktadır. Bu ise hızla 

geliĢen bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin bir sonucudur (Ġnce, 2000: 141). E-ticaret, internet 

üzerinde ekonomilerin karĢılıklı bağımlılığını artırmaktadır. Ulusal pazarların geleneksel 

sınırları büyük ölçüde bilgi çağının yükseliĢine paralel olarak özellikle dijital ürünlerde 

iĢlevini kaybetmektedir (Bozkurt, 2000: 67). Uluslararası alanda coğrafi sınır kavramının 

anlamını yitirmeye baĢlaması ile kiĢi ve kuruluĢların yatırım kararları değiĢmiĢ, 

sermayenin uluslararası alanda dolaĢımı serbestleĢmiĢtir. 
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Sermayenin uluslararası alanda serbest dolaĢımı, vergi matrahının ülkeden ülkeye 

farklılıklar göstermesine yatırım ve diğer iĢ kararlarının da bu matrah farklılıklarını göz 

önünde bulundurmasına yol açmıĢtır. Bu sebeple de ülkelerin vergi politikaları ile ticaret 

arasında yakın bir bağ kurulmaya baĢlanmıĢtır. Ülkeler vergi oranlarını düĢük tutarak 

dolaĢımda ki sermayeyi kendilerine çekmeye baĢlamıĢlar ve bu ise ülkeler arasında serbest 

olarak dolaĢan yerli ve yabancı sermayeyi çekmek amacıyla uygulanan vergi politikaları 

alanında ülkelerin birbirileriyle rekabet haline girmesine sebep olmuĢtur.  

 

Giderek artan e-ticaret hacmiyle birlikte, ülkelerin Gelir Ġdarelerinin e-ticaret 

alanında yeni düzenlemeler yapmaları gerekmektedir. Gelir Ġdaresinin görevi gerçek kiĢi 

ve kurumlarca, gelir elde edildiği zamanda ve yerde, o iĢlemi vergisel açıdan tam 

anlamıyla kavrayabilmektir. Elektronik ortamda yapılan ticari iĢlemlerde, vergiyi doğuran 

olayın varlığını ortaya koyabilmek oldukça zor olmaktadır (Elektronik Ticaret Böyle 

Vergilendirilir (t.y.), http://www.e-ticaret.gov.tr). Bu gibi nedenlerle geleneksel ticaretin 

vergilendirilmesi karĢısında yetersiz kalan e-ticaretin vergilendirilmesi, ulusal ve 

uluslararası boyutta gündem oluĢturmaya devam etmektedir (Yaltı, 2003: 24). E-ticaretin 

geliĢiminin ve düzgün bir Ģekilde vergilendirilmesinin sağlanması için ulusal ve 

uluslararası alanlarda çalıĢmalar yapılmaktadır. 

 

2.6. Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesinde Yaşanan Temel Sorunlar 

 

YaĢadığımız yüzyılın en büyük ekonomik geliĢmelerinden birisi olarak 

adlandırabileceğimiz e-ticaret, özellikle vergilendirme konusunda tam bir çözüme 

kavuĢturulamadığından bir takım sorunları da beraberinde getirmektedir. E-ticaretin sınır 

tanımaksızın gerçekleĢtirilebilmesi uluslararası vergi hukuku açısından elde edilen gelirin 

vergilendirilmesi konusunda sorunlar yaratmaktadır. Bununla birlikte e-ticaretin 

niteliğinden kaynaklanan sorunlar da bulunmaktadır. E-ticaretin vergilendirilmesinde 

yaĢanan bu sorunlar vergi denetiminin sağlıklı bir Ģekilde yapılabilmesini zora sokan 

öncelikli sorundur.  

 

E-ticaretin vergilendirilmesi konusunda karĢılaĢılan temel sorunlar aĢağıdaki gibi 

sıralamak mümkündür (Saraç, 2006: 154): 

 

http://www.e-ticaret.gov.tr/
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 Ülkeler arasında gelirin nasıl vergilendirileceği konusunda yaĢanan 

belirsizlikler, 

 Web sitesini barındıran sunucu bilgisayarların “web sunucu” ülkeler itibariyle 

vergilendirme konumunun farklılık arz etmesi, 

 Web sitesini konuk eden firmaların yabancı müĢterilerinin vergi sorumlusu 

sayılıp sayılmayacağı, 

 Veri iletiĢim alt yapısının ulusal ve uluslararası rekabete alınması konusundaki 

belirsizlik, 

 Elektronik ortamda elde edilen delillerin tanınması açısından yasalardaki 

değiĢikliklere gereksinim duyulması, 

 E-ticaret ortamının vergi denetimini güçleĢtirmesi olasılığı yüksek olduğundan 

yeni denetim yöntem ve tekniklerine gereksinim duyulmasıdır. 

 

E-ticaretin sınır tanımaksızın gerçekleĢtirilebilmesi sebebiyle elektronik ortamda 

geçekleĢen mal ve hizmet satıĢından elde edilen gelirlerin nasıl vergilendirileceği 

konusunda hala belirsizlikler yaĢanmaktadır. Bununla birlikte sunucu bilgisayarların 

bulunduğu ülkelerdeki vergi mevzuatı diğer ülkelere göre farklılık göstermektedir. E-

ticaret faaliyetlerinde kaynak ülkenin tespitinin güç olması, gerçekleĢen iĢlemlerin hangi 

ülkenin vergi mevzuatına göre vergilendirileceği konusunda sıkıntılar yaratmaktadır. Web 

sunucular uzaktan kontrol edilebildiğinden örneğin vergi cenneti olarak adlandırılan ve 

büyük vergisel avantajlara sahip olan herhangi bir yerde kurulabilir. Bu ise birçok firma ya 

da kuruluĢun vergisel avantajlarından dolayı web sitesi konuk eden firmalar ile çalıĢmayı 

tercih etmesine ve elde edilen gelirlerin vergi dıĢı kalmasına sebep olmaktadır.  Ayrıca e-

ticaret faaliyetleri vergi denetimini güçleĢtirmektedir. Çünkü teknolojik kökenli bir alan 

olan e-ticaret, sürekli geliĢen teknoloji ile birlikte yenilenmekte ve mevcut yasa ile 

düzenlemelerin uygulanması olanaksız hale gelmektedir.  

 

2.6.1. Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesinde Yaşanan Sorunların Çeşitli 

Vergi Türleri Üzerindeki Etkisi 

 

E-ticaret ile geleneksel ticaret arasında vergilendirme açısından hiçbir fark 

bulunmamasına rağmen e-ticaretin yapısından kaynaklanan farklılıklar nedeniyle e-

ticaretin vergilendirilmesi konusunda bazı sorunlar yaĢanmaktadır. E-ticaretin yapısından 
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kaynaklanan farklılıklara ise e-ticarete konu olan dijital ürünler gösterilebilir. Ancak bu 

sorunların da zaman içerisinde ülkelerin kendi aralarında görüĢ birliğine varmalarıyla 

çözüleceği tahmin edilmektedir. E-ticaret günümüzde çeĢitli vergiler üzerinde bazı sorunlar 

yaratmaktadır. Temel vergiler itibariyle yaĢanan sorunlar aĢağıdaki gibi ele alınabilir.  

 

2.6.1.1. Gelir ve Kurumlar Vergisi 

 

E-ticaretin, geleneksel ticaretten farklı olarak coğrafi sınırlara bağlı olmaması 

nedeniyle e-ticaretten elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde bazı önemli sorunlar 

ortaya çıkacaktır. Daha açık bir ifadeyle, e-ticaret faaliyetleri sonucunda elde edilen 

gelirlerde vergileme hakkının hangi ülkeye ait olduğu konusunda sorunlar yaĢanmaktadır. 

Bu sorunlardan en önemlisi gerçek ya da tüzel kiĢilerde mükellefiyetin belirlenmesidir.  

 

Mükellefiyet açısından uluslararası vergi hukuku incelendiğinde, mükellefiyetin 

belirlenmesinde iki farklı yaklaĢımın olduğu görülmektedir. Bunlarda birincisi kaynak 

ilkesi, ikincisi ise ikamet ilkesidir. Kaynak ilkesine göre, gelirin hangi ülkenin coğrafi 

sınırları içerisinde elde edildiği önemlidir. Buna göre, ülkelerin kendi ulusal sınırları 

içerisinde elde edilen gelirleri vergileme hakkına sahip oldukları kabul edilmektedir. 

Ġkamet ilkesinde ise, kiĢilerin yerleĢik oldukları yer önemlidir. Bunun yanında gerek 

kaynak ilkesi gerekse ikamet ilkesi gereği bir faaliyetin vergilendirilmesi için bu faaliyetin 

bir iĢ yeri aracılığıyla gerçekleĢtirilmesi gerekmektedir. Tam ve dar mükellefiyet ayrımı bu 

iki yaklaĢım esas alınarak ortaya çıkmıĢtır (Çak, 2002: 88). 

 

Teknolojinin sağladığı avantajlarla hızla geliĢen e-ticaret ile birlikte bazı 

durumlarda kiĢilerin yerleĢik oldukları yerin belirlenmesi güçleĢecektir (Cangir, 1998a: 

37). Gerçek kiĢilerde mükellefiyet ikamet ilkesine göre belirlenmektedir. Ġnternet 

aracılığıyla farklı alanlarda danıĢmanlık, muhasebe, tıp, mimarlık, mühendislik gibi 

hizmetler sunulmaktadır. Teknolojinin sağladığı imkanlar sayesinde baĢka bir ülkede belli 

bir süre kalmadan da o ülkede hizmet yapmak veya baĢka faaliyetlerde bulunmak 

mümkündür. Bu sebeple gerçek kiĢilerde ikamet kriterine bağlı olarak belirlenen 

mükellefiyet uygulamaları eski önemini kaybetmiĢtir (Alptürk, 2005: 31). 
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E-ticaret, kurumlara tam mükellef olacakları ülkeyi seçme hakkını tanımaktadır. 

Çünkü e-ticaret sayesinde kurumlar, üretim faaliyetlerini baĢka bir ülkede 

gerçekleĢtirirken, yönetim faaliyetlerini de baĢka bir ülkede gerçekleĢtirme Ģansını 

yakalamıĢtırlar. Bu durum kurumların yerleĢik olarak sayılmasında uygulanan ilkelerinin 

önemini yitirmesine yol açmıĢtır. Bunun dıĢında uluslararası faaliyetlerde bulunan 

firmaların satıĢ iĢlemlerini geçekleĢtirdikleri ülkede vergi mükellefi olabilmeleri için 

ihtiyaç duyulan, o ülkede fiziksel varlığa sahip sabit konumlu bir iĢyerinin bulunması 

koĢulu da özellikle yazılım, kitap, CD gibi ürünlerin dijital ortamlara aktarılarak Ģirket 

bilgisayarından müĢterinin bilgisayarına yönlendirilerek satıĢı yapılabildiği için artık 

gerekmemektedir (Çak, 2002: 90). 

 

2.6.1.2. Harcama Vergileri 

 

YaĢanan teknolojik geliĢmelere paralel olarak e-ticaretin geliĢmesi, harcamalar 

üzerinden alınan vergilerde de gelir vergilerinde olduğu gibi bir takım sorunlara sebep 

olmuĢtur. Bu alanda yaĢanan en önemli sorun vergileme sırasında mal ve hizmetlerin 

teslimiyle ilgilidir (Kayıhan ve Yıldız, 20004: 164). E-ticarette mal teslimi geleneksel 

yollarla gerçekleĢtirilebildiği gibi sayısal yolla da gerçekleĢmektedir. Örneğin; almak 

istediğiniz bir cep telefonunu internet üzerinden firmaların sanal marketlerinden beğenerek 

sipariĢinizi verdikten sonra ürün verdiğiniz adrese teslim edilmekte ve alıĢveriĢ iĢlemi 

tamamlanmaktadır. Buna karĢılık örneğin bir virüs programını internet üzerinden 

almıĢsanız bu program kredi kartı ile ödemeyi gerçekleĢtirdikten sonra doğrudan 

bilgisayarınıza inmektedir. ĠĢte bu noktada dikkat edilmesi gereken husus verilen iki 

örnekte de benzer Ģekilde bir alıĢveriĢ iĢleminin gerçekleĢtiğidir. Tek fark ise ilk örnekteki 

iĢlemde ürün müĢteriye geleneksel yollarla teslim edilirken, diğerinde ürün tesliminin 

sayısal olarak gerçekleĢmesidir. Burada yaĢanan sorun ise sayısal olarak gerçekleĢen 

iĢlemin tespit edilip vergilendirilmesinde ortaya çıkmaktadır. 

 

2.6.1.2.1. Katma Değer Vergisi 

 

Uygulamada, bir iĢlemin nerede vergilendirileceği, iĢlemi yapan kiĢinin bulunduğu 

yer ve hizmetin yapıldığı yer esas alınarak belirlenir. Ancak tamamen geleneksel mal 

teslim ve hizmet ifasına göre konulan Katma Değer Vergisi (KDV) ilkeleri her zaman 
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elektronik mal ve hizmet ticaretini kapsayacak nitelikte olmamaktadır. KDV 

uygulamalarında e-ticaret faaliyetleri ile ilgili olarak ortaya çıkan sorunlar genellikle 

yapılan iĢleme taraf olanların kiĢiliği ve iĢin niteliği ile ilgili olmaktadır. Bu durum Türkiye 

sınırları içerisinde gerçekleĢtirilen iĢlemlerde hukuki açıdan bir sorun yaratmamasına 

karĢılık uluslararası mal teslim ve hizmet ifalarında sorunlar yaratmaktadır (Kayıhan ve 

Yıldız, 2004: 164). E-ticaret faaliyetlerinin birçoğu fiziki malların teslimi ile sonuçlanır. 

KDV Kanununa göre, ürünler teslim edildiği yerde tarh ve tahakkuk ettirilir. Bu açıdan 

bakıldığında fiziki malların tesliminde KDV sorunu bulunmamaktadır.  

 

Ancak dijital mal ve hizmetlerin ticaretinde bazı hukuki ve uygulamaya yönelik 

sorunlar yaĢanmaktadır. Dijital ürünlerin vergilendirilmesinde yaĢanan güçlük, bu 

ürünlerin niteliği üzerinde tam bir fikir birliği olmamasından kaynaklanmaktadır (Cangir, 

1998c: 83). Söz konusu mal ve hizmet ticaretinin elektronik ortamda gerçekleĢtirilmesi 

sırasında mevcut iĢlemler üzerinden KDV tahsil edilmesi teknik açıdan zorluklara 

sebebiyet vermektedir. ĠĢlemlerin nerede yapıldığı, iĢlemin türü, iĢleme taraf olanların 

mükellefiyet durumları gibi konularda açıklık olmadığından gerçekleĢen iĢlemlere KDV 

uygulamak olanaksızdır (Alptürk, 2005: 328).  

 

Hizmetlerin ifası açısından bakıldığında baĢlıca sorun e-ticaret aracılığıyla firmalar 

arası hizmet ifaları üzerinden hesaplanan KDV‟nin tarh ve tahsilidir. Bunun yanında 

firmalardan tüketicilere yapılan hizmet ifaları üzerinden de KDV‟nin nasıl tarh ve 

tahakkuk ettirilebileceği konusunda sorunlar bulunmaktadır. Ottawa Konferansı'nda kabul 

edildiği üzere, tüketim vergileri, ancak tüketimin yapıldığı yerdeki hizmetler üzerinden 

alınabilir. E-ticaret üzerinden yapılan iĢlemlerin büyük bir çoğunluğu firmalar arasında 

gerçekleĢmektedir. "Reverse Charge" iĢlemleri olarak bilinen yabancı firmalar arası 

iĢlemlerde KDV müĢteriye yansıtılmaktadır. Fiziki malların tesliminin tersine dijital 

ürünlerin tesliminde gümrükten geçmek söz konusu olmadığı gibi iĢlemin gözle görülür bir 

belirtisi de bulunmamaktadır (Demir, (t.y.): http://www.legalisplatform.net). 

 

2.6.1.2.2. Damga Vergisi 

 

Elektronik ortamda gerçekleĢtirilen faaliyetlerde genellikle kağıt kullanılmamakta 

ve sözleĢmeler elektronik ortamda gerçekleĢtirilmektedir. Damga vergisi açısından 

http://www.legalisplatform.net/
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bakıldığında, elektronik ortamda gerçekleĢtirilen sözleĢmelerin hukuki açıdan geçerli 

sayılması durumunda ortada düzenlenen bir kağıt olmayacağından damga vergisi 

kapsamına giren bir iĢlem olarak nitelendirilmeyecektir (Kayıhan ve Yıldız, 2004: 164). 

 

E-ticarette damga verisi açısından yaĢanan en büyük sorun, vergileme hakkı ile 

ilgilidir. Damga Vergisi Kanunu (DVK)‟nun 1. maddesi göz önüne alındığında Türkiye‟de 

düzenlenen kağıtlar ile Türkiye dıĢında düzenlenmekle birlikte iĢleme konulan kağıtların 

damga vergisine tabi olduğu anlaĢılmaktadır. E-ticaretin yaygınlaĢması ile beraber, 

ülkelerarası yapılan ticari ve mesleki faaliyetlerin artacağı dikkate alındığında ulusal 

vergileme açısından sorun yaratmayacaktır; ancak bir iĢlemin bir defadan fazla 

vergilendirilmesi veya hiç vergilendirilmemesi söz konusu olacaktır (Günaydın, 2000b: 73-

74).  

 

2.6.1.2.3. Gümrük Vergisi 

 

Gümrük vergisi açısından e-ticaret ele alındığında karĢımıza çıkan ilk önemli konu 

fiziksel ve dijital mallar arasındaki farklılıktır. OECD‟nin 1997 yılında Finlandiya‟da 

gerçekleĢtirdiği toplantısında alınan kararlara göre; mal ve hizmetlerin elektronik olarak 

teslimi serbest bölgelerde gerçekleĢiyor gibi düĢünülmelidir. Ama geleneksel yöntemlerle 

teslim edilebilen fiziki mallar, elektronik ortamda sipariĢ edildiğinde genel olarak 

uygulanan vergilere tabi tutulmalıdır. Örnek olarak, bilgisayar yazılımları için gümrük 

vergisi, bilgisayar disk veya bant değeri üzerine yansıtılmaktadır. Yapılan bu elektronik 

iĢlemde gümrük vergileri uygulanmamaktadır. Bununla birlikte, geleneksel yöntemler ile 

teslim edilen mallar için elektronik ortamda sipariĢ verildiğinde, mallar telefon veya posta 

yoluyla sipariĢ edilmiĢ gibi genel olarak uygulanan vergilere tabi tutulmalıdır (OECD, 

1997: http://www.oecd.org).  

 

2.6.1.2.4. Banka ve Sigorta Muamele Vergisi 

 

GeliĢen teknoloji ile birlikte günümüzde internet üzerinden hemen hemen tüm 

bankacılık hizmetleri gerçekleĢtirilmektedir. Ġnternet bankacılığı, genel olarak zaman ve 

maliyetten tasarruf etmek ve bankacılık iĢlemlerini hızlandırmak amacıyla finansal 

http://www.oecd.org/
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hizmetlerin elektronik ortama taĢınmasıyla geliĢtirilmiĢtir (Demir, (t.y.): 

http://www.legalisplatform.net). 

 

Elektronik ortamın bankacılık sektöründe yoğun olarak kullanıldığı günümüzde, 

kıyı bankacılığının yaygınlaĢması ile bu tür iĢlemlerin anılan bankalara yönelebileceği 

tahmin edilmektedir. Bu tür bankacılık faaliyetleri daha çok vergi cenneti olarak 

adlandırılan yerlerden yürütülmektedir. ĠletiĢim teknolojisinin sunduğu kolaylıklar ile bu 

tür hizmet veren bankalarda hesap açmak ve diğer hizmetlerden yararlanmak son derece 

kolay hale gelmektedir. Bu durumda, kiĢilerin kendi ülkelerindeki banka Ģubeleri ile 

çalıĢmak yerine vergisel avantajları olan kıyı bankacılığı yapan bankaları tercih etmeleri 

için elveriĢli bir ortam doğmaktadır. Bu da, gelir ve kurumlar vergilerinde olduğu kadar 

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) yönünden yeni sorunların doğmasına ve 

vergi kaybına neden olacaktır (Yıldız, 2002: 150). 

 

2.6.2. Elektronik Ticaretin Uluslararası Vergi Hukuku Üzerindeki Etkisi 

 

Devletlerin vergiler konusunda yaptıkları düzenlemeler genellikle coğrafi sınırları 

aĢmamaktadır (Demir, (t.y.): http://www.legalisplatform.net). E-ticaretin sınır tanımaksızın 

gerçekleĢtirilebilmesi, ülkeleri vergilendirme yetkisi alanında yeni düzenlemeler yapmaya 

zorlamıĢtır. Uluslararası vergi hukuku açısından e-ticarete konu olan mal ve hizmetlerin 

vergilendirilmesinde en büyük güçlük, elde edilen gelirin nasıl ve nerede vergilendirileceği 

konusunda yaĢanmaktadır. Bu sorunların çözümü için ülkeler kaynak ilkesi, ikamet ilkesi, 

uluslararası çifte vergilendirmenin önlenmesi ve iĢyeri kavramı gibi konulara bir takım 

düzenlemeler getirmiĢtir. Bu baĢlık altında e- ticaretin vergilendirilmesinde uluslararası 

vergi hukuku açısından yaĢanan güçlükler kısaca açıklanacaktır. 

 

2.6.2.1. Kaynak İlkesi Açısından 

 

Gelirin kaynağı ilkesi, gelirin doğduğu ya da kazanıldığı yere göre 

vergilendirilmesi esasına dayanmaktadır. Kısacası hedef alınan kiĢi değil, gelirdir (Öz, 

2004: 94-95). Genel olarak bakıldığında, gelirin kaynağını oluĢturan ülkelerin sadece kendi 

ülke sınırları içerisinde elde edilen gelirleri vergilendirmeye yetkili oldukları kabul 

edilmektedir. Günümüzde ülkeler, tam mükellef kapsamında olan kendi mukimlerinin 

http://www.legalisplatform.net/
http://www.legalisplatform.net/
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gelirleri ile kimin tarafından yapılmasına bakılmaksızın sınırları içerisinde gerçekleĢen 

iĢlemlerden doğan faaliyetleri vergilendirmektedir. Bu noktada ortaya çıkan sorun elde 

edilen gelirin hem ikamet hem de kaynak ülkesi tarafından çifte vergilendirilmesidir 

(GüneĢ, (t.y.):inet-tr.org.tr).   

 

2.6.2.2. İkamet İlkesi Açısından 

 

Ġkamet ilkesi, bir kiĢinin dünya çapında elde ettiği gelirlerinin, ikamet ettiği ülkede 

toplanarak vergilendirilmesini ifade etmektedir. Bu ilkede, yükümlülüğün kapsamı hem 

yurt içi hem de yurt dıĢında elde edilen gelirleri kapsamaktadır. Bu ilke, kamu 

harcamalarının kamu hizmetlerinden faydalananlar tarafından finanse edilmesi gereğinden 

hareketle uygulanan bir ilkedir (Wu, 1999: 9). 

 

Ġkamet ilkesine göre; gerçek bir kiĢinin Türkiye‟de yerleĢik sayılması için bir 

takvim yılı içerisinde altı aydan fazla kalması gerekmektedir (Öz, 2004: 93). Bu kurala e-

ticaret açısından bakıldığında altı ay kriterinin geçerliliğini yitirdiği görülmektedir. 

Günümüzde geliĢen teknolojiyle birlikte kiĢiler bulundukları coğrafi konumu terk 

etmelerine gerek kalmaksızın diğer ülkelerde ticari faaliyetlerde bulunabilmektedirler. Bu 

durumda ise, e-ticaret alanında ikamet ülkesine göre vergilendirme ilkesi anlamını 

yitirmektedir.  

 

2.6.2.3. Çifte Vergilendirme Açısından 

 

Çifte vergilendirme, aynı vergilendirme dönemi içerisinde, aynı vergi konusu 

üzerinden birden fazla vergi alınmasını ifade etmektedir. Çifte vergilendirme sorunu genel 

olarak devletlerarasında yapılan iki taraflı çifte vergilendirmeyi önleme anlaĢmaları ile 

OECD UzlaĢma Modeli esas alınarak çözüme bağlanmaktadır. Bu anlaĢmalar sayesinde 

anlaĢmaya taraf olan devletlerin karĢılıklı olarak vergilendirme yetkileri sınırlandırılmakta 

ve taraf olan ülkelerin çıkarları karĢılıklı olarak dengelenmektedir (Saraç, 2006: 88). 

 

E-ticaret ile birlikte sınır ötesi iĢlemlerin kolaylaĢması devletlerin vergilendirme 

yetkileri alanında sorunların yaĢanmasına sebep olmaktadır. Devletlerin tek taraflı olarak 

yaptıkları düzenlemeler çifte vergilendirmenin önlenmesi açısından yeterli olmamaktadır. 
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Devletler karĢılıklı olarak anlaĢmalar yaparak bu sorunun üstesinden gelmeye 

çalıĢmaktadırlar. Bu konuda düzenleme yapılmadığı takdirde e-ticaretin bundan çok 

etkileneceği tahmin edilmektedir.  

 

OECD tarafından hazırlanan çifte vergilendirmeyi önleme anlaĢmalarına göre esas 

olarak ikamet ilkesi kabul edilmiĢtir. Bu ilke, kaynak ülkenin vergilendirme yetkisini 

sınırlandırmak suretiyle ikamet ülkesine vergilendirme konusunda geniĢ yetkiler 

vermektedir. AnlaĢmalarla, gelirler üzerinden alınacak vergiler konusunda kaynak ülkenin 

vergilendirme yetkisi ancak belirli oranlarla sınırlı olarak kabul edilmektedir (GüneĢ, 

(t.y.):inet-tr.org.tr). 

  

Vergi anlaĢmaları yoluyla çifte vergilendirmeyi önlemek için devletlerin 

kullanabileceği “istisna yöntemi” ve “kredi yöntemi” olmak üzere iki yöntem vardır. 

Ġstisna yöntemi de kendi içerisinde tek taraflı önleme yöntemi ve iki taraflı önleme 

yöntemi olmak üzere ikiye ayrılır. Tek taraflı önleme yönteminde bir kiĢinin ikamet ülkesi 

dıĢındaki baĢka ülkelerde yapmıĢ olduğu yatırımlardan elde ettiği geliri ikamet ettiği ülke 

tarafından istisnaya tabi tutulmaktadır. Ġki taraflı önleme yöntemi kullanıldığında ise 

anlaĢma yapan ülkelerden birisi bazı gelir unsurlarını vergilendirme hakkından 

vazgeçmektedir (Kalaycıoğlu, (t.y.): http://www.muhasebetr.com).  

 

Kredi yöntemi de kendi içerisinde tek taraflı ödeme yöntemi ve çift taraflı ödeme 

yöntemi olarak ikiye ayrılmaktadır. Tek taraflı ödeme yönteminde bir kiĢinin ikamet ettiği 

ülke bazı kanuni sınırlar çerçevesinde kiĢinin elde ettiği gelirden doğan vergiyi sanki 

kendisi almıĢ gibi yabancı ülkede ödenen verginin mahsubuna imkan vermektedir. DıĢ 

ülkelerde ödenen vergiler matrahtan gider olarak indirilebilmektedir. DıĢ ülkedeki vergi 

oranının yurt içindeki vergiden daha yüksek olması durumunda kiĢi kendi ülkesine vergi 

ödemez. Bunun tersi durumunda yani dıĢ ülkedeki vergi oranının düĢük olması 

durumunda, iç verginin dıĢ vergiyi aĢan kısmı kiĢinin ikamet ülkesine ödenecektir. Çift 

taraflı ödeme yöntemi ise anlaĢma yapan ülkelerden her biri kendi vergisini uygulamakta; 

ancak ikamet ülkesi yabancı ülkede ödenmiĢ olan vergiyi, kendi ülkesinde ödenecek olan 

vergiden indirmeyi kabul etmektedir (Kalaycıoğlu, (t.y.): http://www.muhasebetr.com). 

 

 

http://www.muhasebetr.com/
http://www.muhasebetr.com/
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2.6.2.4. İşyeri Açısından 

 

Türkiye‟nin de taraf olduğu pek çok vergi anlaĢmasına göre iĢyeri, “bir kiĢinin 

faaliyetlerini tamamen veya kısmen yürüttüğü sabit bir yer” olarak tanımlanmıĢtır (GüneĢ, 

(t.y.): inet-tr.org.tr). ĠĢyeri kavramı uluslararası vergilendirme açısından önemli bir yere 

sahiptir. ĠĢyerinin en önemli göstergelerinden birisi sözleĢmelerdir. Sadece sergi salonları 

ve depolar genellikle iĢyeri olarak sayılmaz (Baron, 2000: 3). 

 

OECD 2010 yılında yayınladığı model vergi anlaĢmasına göre iĢ yeri; bir 

iĢletmenin faaliyetlerinin tamamen veya kısmen yürütüldüğü sabit bir yer olarak 

tanımlanmaktadır. OECD‟ye göre iĢyeri özellikle aĢağıdaki koĢulları kapsar (OECD, 2010: 

24): 

 

 Yönetim yeri, 

 ġube, 

 ĠĢyeri (ofis), 

 Ġmalathane (fabrika), 

 SatıĢ yeri (mağaza, dükkan vb.), 

 Maden ocağı, petrol veya doğal gaz, taĢ ocağı veya doğal kaynaklarının 

çıkarıldığı diğer yerler. 

 

E-ticaret açısından bakıldığında iĢyeri kavramının yeniden sorgulanması 

gerekmektedir. Çünkü uluslararası vergi anlaĢmaları, vergilendirmede iĢyeri kavramını 

dikkate almaktadır. Bu yüzden elektronik ortamda yapılan alıĢveriĢin vergilendirilebilmesi 

için mutlaka bir iĢyeriyle bağlantının kurulması gerekmektedir. Ancak bu iĢyerinin 

mutlaka fiziksel özelliklere sahip olması gerekmez. Mesela bir web sayfası da iĢyeri olarak 

kabul edilebilir (Güngör, 2002: 134). Bu sebeple web sayfaları ticari faaliyetlerin 

gerçekleĢtirilmesi bakımından iĢyeri olarak kabul edilse bile sabitlik Ģartı sağlanamadığı 

için elektronik ortamda iĢyerinin varlığından söz edilmesi mevcut düzenlemelere göre 

mümkün görülmemektedir (Cangir, 1998b: 46). 
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2.6.3. Elektronik Ticaretin Niteliğinden Kaynaklanan Sorunlar 

 

E-ticaretin niteliğinden kaynaklanan sorunlar arasında; bilgi kaynağının aĢınması ve 

vergi denetiminde ortaya çıkan sorunlar, elektronik para uygulamalarından doğabilecek 

sorunlar, çok uluslu Ģirketlerin bağlı Ģirketlerle gerçekleĢtirdiği iĢlemlerden doğan sorunlar, 

türev ürünlerin çeĢitlenmesi sonucu ortaya çıkan sorunlar ve Off-Shore bankacılığın ve 

vergi cennetlerinin yarattığı sorunlar gösterebilir. 

 

2.6.3.1. Bilgi Kaynağının Aşınması ve Vergi Denetiminde Ortaya Çıkan 

Sorunlar 

 

E-ticaretin niteliğinden kaynaklanan sorunların baĢında bilgi kaynaklarının 

aĢınması ve vergi denetiminde ortaya çıkan sorunlar gelir. Vergi idaresi mükelleflerin 

iĢlemleri hakkında bilgi toplamak amacıyla bazı aracılara baĢvurabilir. Toptancılar, bayiler, 

perakendeciler ve bankalar vergi idaresinin sıklıkla mükellef hakkında bilgi almak 

amacıyla baĢvurduğu aracılardır. Buna karĢılık e-ticaret iĢlemlerinde aracılar 

kullanılmadığından mükellef beyanlarının doğruluğunun tespitinde önemli bir rol üstlenen 

bu bilgi kaynakları ortadan kalkmaktadır (Kayıhan ve Yıldız, 2004: 153). 

 

E-ticaret vergi denetimini güçleĢtiren özellikler taĢımaktadır. Buna göre, internet 

üzerinden gerçekleĢen iĢlemlerde, iĢlemler ve iĢlemleri gerçekleĢtiren kiĢiler hakkında 

kesin bilgi elde etmek oldukça güçtür. Çünkü internet ortamında bir kiĢi kendisi ile hiçbir 

alakası bulunmayan bir ülkeyi adres olarak gösterebilir veya baĢka bir firmaya ait unvan ve 

markaları kendisininmiĢ gibi gösterebilir. Bu durumda web sayfasında kullanılan bilgilerin 

doğru olup olmadığının belirlenmesi imkansızlaĢmaktadır. Ġnternet üzerinden 

gerçekleĢtirilen iĢlemlerde iĢlemin yapıldığı yerin tespiti de zordur. Web sayfası sahibi 

adres bilgilerini baĢka bir ülkedeymiĢ gibi göstererek muhatap olduğu kiĢileri kolaylıkla 

aldatabilir (Alptürk, 2005: 388). 

 

2.6.3.2. Elektronik Para Uygulamalarından Doğabilecek Sorunlar 

 

E-para, elektronik bir cihazda veya uzak bir sunucuda depolanan nakit para ile 

eĢdeğer özelliklere sahip olan dijital bir değerdir. En yaygın e-para çeĢidi, küçük ödemeleri 
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yapmak amacıyla kullanılan kredi kartları ve akıllı kartlardır (E-money (t.y.), 

http://ec.europa.eu/). Diğer bir ifadeyle, e-para, elektronik olarak saklanan ve ödeme 

iĢlemlerini gerçekleĢtirmek amacıyla kullanılan parasal değerdir. Kısacası e-para nakit 

paranın alternatifidir (EMoney-Mobile Money (t.y.), http://psdblog.worldbank.org). 

 

GeliĢmiĢ 10 ülkenin (G10) (International Monetary Fund (Uluslararası Para Fonu-

IMF)‟un yetersiz kalması durumunda birbirlerine ve özel durumlarda üçüncü devletlere 

kredi verilmesi için anlaĢma yapmıĢ 11 sanayileĢmiĢ ülkeler topluluğu) e-para hakkında 

hazırlamıĢ olduğu raporlarda belirttikleri ve birçok ekonomistin birleĢtikleri en önemli 

tehlike, e-para kullanımın vergi kaçırmayı kolaylaĢtırabileceğidir. E-para ile vergi kaçırma 

tehlikesini doğuran unsur ise ödemelerin yüz yüze olmadan yapılabilmesidir (Bozkurt, 

2000:  301). 

 

Elektronik kartlardaki çiplerin bireylerin elinde bulunan tüm parayı içermesi, 

bunların ödeme yapmada ve hesapların dengelenmesinde kullanılması vergi otoritelerini 

zor durumda bırakacaktır. Bu gibi elektronik ödemeler kayıt altına alınabilen ya da kayıt 

altına alınamayan iĢlemler aracılığıyla yapılmaktadır. Ödemelerin kayıt altına alınabildiği 

durumda elektronik kartı çıkaran kurum kayıtlarını bir merkezde tutmak suretiyle denetim 

iĢlevini gerçekleĢtirilebilir. Ancak kayıt altına alınamayan iĢlemler için karta para 

yüklendikten sonra hiçbir takip yapılamamaktadır (Kayıhan ve Yıldız, 2004: 154-155). 

 

Sonuç olarak ödemelerin e-para kullanımı yoluyla yapılması vergi idaresi açısından 

mükellef ve iĢlemin tespiti güçleĢtirmekte ve mükelleflerin vergi kaçırmalarına sebebiyet 

vermektedir.  

 

2.6.3.3. Çok Uluslu Şirketlerin Bağlı Şirketler ile Gerçekleştirdikleri 

İşlemlerden Doğan Sorunlar 

 

KüreselleĢmenin vergilendirme alanına getirdiği sorunlardan birisi Ģirket içi ticari 

faaliyetlerde gerçekleĢtirilen transfer fiyatlandırmasıdır. Genel olarak transfer 

fiyatlandırması, aynı ticari organizasyon içinde yer alan bir iĢletmenin farklı departmanları, 

bölümleri, Ģubeleri, bağlı ortaklıkları ile diğer benzeri ortaklıkları arasında mal ve hizmet 

satıĢında veya benzeri diğer ticari iĢlemlerde uyguladıkları fiyatlandırmadır. Çok uluslu 

http://ec.europa.eu/
http://psdblog.worldbank.org/
http://tr.wikipedia.org/wiki/IMF


59 

Ģirketlerin transfer fiyatlandırmasına yönelmesinin en önemli nedeni önemli bir maliyet 

unsuru olan vergi yükünü azaltmaktır (Saraç, 2006: 99). Transfer fiyatlandırması uygun 

Ģekilde kullanıldığında Ģirketin kar ve zarar oranlarının daha verimli bir Ģekilde 

yönetilmesine yardımcı olabilir. Genellikle, transfer fiyatlandırması aile Ģirketleri 

arasındaki mal ve hizmet alıĢveriĢleri açısından nispeten daha basit bir yöntem olarak 

değerlendirilir (What is Transfer Pricing? (t.y.), http://www.wisegeek.com).  

 

E-ticaretin yaygınlaĢmasıyla birlikte zor olan fiyatlama problemleri ortadan kalkmıĢ 

ve sınır ötesi iĢlemleri belirlemek, izlemek ve ölçmek vergi idareleri için zor bir hal 

almıĢtır. E-ticaret, transfer fiyatlandırmasının daha hızlı ve kolay uygulanmasına olanak 

sağlamakta ve uluslararası Ģirketlere büyük vergisel avantajlar sunmaktadır. Bu durum ise 

vergi idareleri için bu iĢlemlerin tam olarak kavranmasını zorlaĢtırmaktadır (Kayıhan ve 

Yıldız, 2004: 156). 

 

2.6.3.4. Türev Ürünlerin Çeşitlenmesi Sonucu Ortaya Çıkan Sorunlar 

 

Türev ürünleri genel olarak iki baĢlık altında toplayabiliriz. Birincisi, forward ve 

swap iĢlemlerini kapsayan ve tezgah üstü iĢlemler olarak adlandırılan, düzenli piyasaları 

bulunmayan, diğer bir ifadeyle düzenli bir borsada iĢlem görmeyen finansal ürünlerdir. 

Ġkincisi ise futures ve opsiyon iĢlemlerini kapsayan, düzenli piyasaları bulunan ve borsada 

iĢlem gören finansal ürünlerdir (Heper ve Ekinci, 2004: http://www.yaklasim.com).  

 

Türev ürünlerin e-ticaret üzerindeki etkilerine geçmeden önce kısaca bu araçları 

tanımlamakta fayda vardır. Ġlk olarak, forward sözleĢmeler; iki grup arasında belirlenen 

gelecek bir tarihte, belirlenen bir fiyattan bir mal, para ya da menkul kıymet alım-satım 

anlaĢması olarak tanımlanabilir (Akel, 2006: 26). Ġkinci olarak, swap sözleĢmeler; iĢleme 

taraf olanların karĢılıklı olarak ödemelerini takas ettikleri bir finansal sözleĢmedir. Söz 

konusu ödemeler ise faiz ve döviz ödemeleri Ģeklinde olabilmektedir.  Üçüncü olarak, 

futures sözleĢmeler; belli nitelikteki ve miktardaki bir malın veya finansal varlığın (döviz 

dahil) sözleĢme tarihinde belirlenmiĢ bir fiyattan gelecekte belirli bir tarihte teslimini, yani 

alım satımını hükme bağlayan standartlaĢtırılmıĢ bir anlaĢmadır (Türev Ürünler ve Risk 

Yönetimi (t.y.), http://notoku.com). Dördüncü olarak, opsiyon; elinde bulunduran kiĢiye 

bir malın önceden belirlenen koĢullarla alma ve satma hakkını veren yasal olarak bağlayıcı 

http://www.wisegeek.com/
http://www.yaklasim.com/
http://notoku.com/
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olan bir sözleĢmedir. Bu hakkı elinde bulunduran kiĢi, bu hakkını kullanmak zorunda 

değildir (Akel, 2006: 27-28). 

 

Türev ürünlerin çeĢitliliğinin artması, gelirin vergilendirilmesinde yeni finansal 

ürünlerinde dikkate alınmasını gerektirmektedir (Avcı, 2009: 

http://www.muhasebetr.com). Bu yeni enstrüman ve fonların faaliyetleri ve 

vergilendirilmeleri konusunda bu güne kadar yapılan düzenlemeler yetersiz kalmaktadır. 

Bu nedenle, bu fonların faaliyetleri vergi kaçırma için uygun zemin hazırlamaktadır. Diğer 

taraftan elektronik ortamda gerçekleĢtirilen nakdi sermaye yatırımları da problem 

oluĢturmaktadır. Çünkü bu ortamda gerçekleĢtirilen iĢlemlerde, iĢlemi gerçekleĢtirenlerin 

kimlik bilgileri, yapılan iĢlemlerin mahiyetleri ve elde ettikleri gelirin kavranması kolay 

değildir. Çoğu zaman, bu kiĢilerin ikamet ettikleri ülke ile geliri elde ettikleri ülke ve off-

shore merkezi birbirinden farklı olmakta ve bundan dolayı da gelirin elde edildiği ülke 

yetkili otoritesi bilgi vermediği takdirde bu gelirin vergilendirilmesi çok güç hale 

gelmektedir (Kayıhan ve Yıldız, 2004: 157-159). 

 

2.6.3.5. Off-Shore Bankacılığı (Kıyı Bankacılığı)  ve Vergi Cennetlerinin 

Yarattığı Sorunlar 

 

Off-shore Bankacılığı, ülke dıĢından sağlanan fonların ülke dıĢında veya ülke 

içinde kullanılması, uluslararası devletsiz paraların fon fazlası bulunan merkezlerden fon 

açığı bulunan merkezlere transfer edilmesi gibi finansal hizmetler yürüten, genellikle 

serbest bölgelerde kurulan merkezlerde faaliyet gösteren ve ülke içindeki bankacılık 

sisteminin tabi olduğu yasal düzenlemelerin dıĢında tutularak, getirilen mali hukuksal 

avantajlar sayesinde cazip çalıĢma koĢullarının sağlandığı bankacılık türüdür (Demir, 

2002: 41). Kısacası off-shore bankacılık yurt dıĢında toplanan fonların yine yurt dıĢında 

kullandırılmasını amaçlayan uluslararası bir bankacılık türünü ifade etmektedir (Balcı, 

2004: 117). 

 

Off-shore banka, mevduat sahibinin (mudinin) yerleĢik olarak kabul edildiği ülke 

dıĢındaki baĢka bir ülkede bulunan ve genellikle düĢük vergileme hakkı veya vergi cenneti 

gibi finansal ve yasal avantajlar sağlayan bankalardır. Off-shore bankacılığın sağladığı 

avantajlar Ģunlardır (Offshore Banking (t.y.), http://www.offshorecash.net/):  

http://www.muhasebetr.com/
http://www.offshorecash.net/
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 Gizlilik, 

 Daha az kısıtlayıcı yasal düzenlemeler, 

 DüĢük ya da hiç vergilendirilmeme, 

 Mevduata eriĢim kolaylığı, 

 Yerel politik ve finansal istikrarsızlıklara karĢı koruma sağlamasıdır. 

 

Vergi cennetleri ise, vergi mükelleflerinin vergiden kaçınmasını sağlayan ve gizli 

Ģartlar altında iĢlemlerin yapılabilmesine olanak sağlayan yasal bir yapı Ģeklinde 

tanımlanabilir (Saraç, 2006: 198). Vergileme açısından bir cennet özelliği taĢıdığı için bu 

küçük ülkelere "vergi cenneti" denmektedir. Bu ülkelerde vergileme söz konusu olmadığı 

ya da çok düĢük düzeylerde olduğu için, doğal olarak diğer ülkelerle çifte vergilendirmenin 

önlenmesi anlaĢması yapmalarına da gerek bulunmamaktadır (CoĢkun, 1997: 41).  

 

Elektronik ortamların off-shore faaliyetlerine sürat kazandırması ve bu faaliyetlerin 

de genellikle vergi cenneti olarak nitelendirilen ülkelerden yürütülmesi, vergi idarelerinin 

mükellefler hakkında bilgi toplama ve denetim yapabilme imkanlarının ortadan kaldırdığı 

gibi, bankalar arasında rekabet eĢitsizliğine de neden olmaktadır (Çak, 2002: 107). 

 

2.6.4. Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesinde Yaşanan Teknik ve Yasal 

Sorunlar 

 

2.6.4.1. Teknik Sorunlar 

 

E-ticaret birçok açıdan vergi denetimini güçleĢtirecek özellikler taĢımaktadır. 

Bunun sonucunda ise e-ticaret vergi kaçırma ve vergiden kaçınmaya elveriĢli bir ortam 

oluĢturmaktadır (GüneĢ, (t.y.): inet-tr.org.tr). Mükellefin tespitinde yaĢanan güçlükler, 

defter ve belge düzeni konusunda yaĢanan güçlükler ve vergi matrahının belirlenmesinde 

yaĢanan güçlükleri e-ticarette vergi denetiminde yaĢanan teknik sorunlar arasında 

gösterebiliriz. 
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2.6.4.1.1.  Mükellefin Tespiti Açısından 

 

GeliĢen teknoloji ile birlikte artık mükellefler yerlerini değiĢtirmeden de baĢka 

ülkelerin ekonomik faaliyetlere katılma imkanı bulmaktadır. Bu durumda e-ticaret yapan 

bir gerçek kiĢinin yerleĢik olduğu yerin belirlenmesi güçleĢeceğinden, tam mükellef mi 

yoksa dar mükellef mi sayılacağı sorun yaratmaktadır. Elektronik ortam, firmalar ve 

bireyler için faaliyetlerini gerçek olmayan kimlikler altında yürütebilme olanağı da 

sağladığından mükelleflerin gerçek kimliklerinin tespiti güçleĢmektedir (Yıldız, 2002: 

147). 

 

2.6.4.1.2. Defter ve Belge Düzeni Açısından 

 

Vergi sistemimiz beyan esasına dayanmaktadır. Beyan esasının dayanağı ise kural 

olarak yasal defter ve belgelerdir. Mükellefler, matrahın saptanmasında ve beyanında gelir 

ve giderlerini belgelere dayandıracaklardır. Bu belgeler vergi denetimi açısından büyük 

önem taĢıdığı gibi mükellefler açısından da gerçekleĢtirdikleri iĢlemlerini ispat etmeleri 

için delil özelliği taĢımaktadır (Türkiye‟de Elektronik Ticaretin…, (t.y.), 

http://www.ekitapyayin.com). 

 

E-ticaret ortamında defter ve belge düzeni konusundaki sorunların aĢılması halinde 

defter ve belge düzeni konusundaki sorunlar aĢılmıĢ olacaktır. E-ticarette defter ve belge 

düzeni konusunda karĢılaĢılabilecek sorunlar Ģunlardır (GüneĢ, (t.y.): inet-tr.org.tr): 

 

 Sistemde kullanılan belgelerin kontrol edilerek kayıt dıĢının önüne geçilmesi, 

 Alıcı ve satıcının yüz yüze gelmediği bu ortamda kiĢilerin kimlikleri 

konusundaki bilgilerin doğruluğunun garanti edilmesi, böylece sahte ve içerik 

itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmesinin önlenmesidir. 

 

2.6.4.1.3. Vergi Matrahının Belirlenmesi Açısından 

 

Gelirin vergilendirilmesinde matrah, gelirin safi tutarıdır. Vergi matrahının 

belirlenmesi gayrisafi kazancın ve giderlerin belirlenmesini de içermektedir. E-ticaret 

faaliyetlerinde matrahın belirlenmesi sırasında özellikle kaynak ilkesi konusunda 

http://www.ekitapyayin.com/
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problemler yaĢanmaktadır. AnlaĢma hukuku açısından kaynak ülkesi iĢyerine atfedilebilen 

ticari kazancı vergileyebilmektedir (Cangir, 1998b: 48-49). AnlaĢma hukuku, merkez ile 

Ģube veya Ģubeler arasındaki iĢlemlerden elde edilen kazancın bölüĢümünde emsal bedel 

esasını öngörmektedir. Bu uygulamanın baĢarısı ise uygun bir emsal firma bulunmasına 

bağılıdır. Matrahın belirlenmesinde ana merkez tarafından yapılan giderler ile birlikte 

iĢyeri için yapılan giderlerde indirilebilir. Buna karĢılık elektronik ortamda yapılan ticari 

faaliyetlerde ortak giderlerin dağıtımı zor olacaktır. Elektronik ortamda gerçekleĢtirilen 

faaliyetlerde geleneksel merkez ve Ģube örgütlenmesine bağlı kalınmadan iĢlerin organize 

edilmesi mümkün olduğundan birden fazla Ģubeyi ilgilendiren giderlerin bu Ģubeler 

arasında paylaĢtırılmasında güçlüklerle karĢılaĢılacaktır (Günaydın, 2000b: 70). 

 

2.6.4.2.  Yasal Sorunlar 

 

Uluslararası e-ticaretin etkin bir Ģekilde yürütülmesini sağlayacak kapsamlı bir 

hukuki çerçeve bulunmamaktadır. Hukuki altyapının kurulması aĢamasında kanunen 

tanımlanması gereken bazı kavramlar ve oluĢturulması gereken bazı kurumlar söz 

konusudur (GüneĢ, (t.y.): inet-tr.org.tr). 

 

2.6.4.2.1. Elektronik İmza (E-İmza) Açısından 

 

E-imza, elektronik ortamda gönderilen tüm veri ve belgelerin gerçekten göndericiye 

ait olup olmadığını ve bu tür veri ve belgelerin gönderim/alım esnasında bozulup 

bozulmadığını kanıtlamak amacıyla ıslak imzaya eĢdeğer nitelikteki harf, karakter veya 

simgelerdir (Digital Signature (t.y.), http://www.datasel.com.tr). 

 

2.6.4.2.2. Onay Kurumu Açısından 

 

Ġmza sahibinin kimlik bilgilerinin doğrulanması için elektronik bilgilerin kanunen 

düzenlenmesi mecburidir. Bunun için elektronik sertifikalar düzenlenmektedir. Bu 

sertifikaları düzenleyen kiĢi veya kurumlara da onay makamı denir. Elektronik Ġmza 

Kanunu‟na göre onay makamı Telekomünikasyon Kurumudur (Electronic Signature Law, 

2004: 1). 

 

http://www.datasel.com.tr/


64 

2.6.4.2.3. Elektronik Noter (E-Noter) Açısından 

 

Noter onayı, genel olarak, imzalı belge üzerine imza ve mühür basılması suretiyle 

devlet tarafından diğer bir kiĢinin imzasının kanıt olarak onaylanması sürecidir. E-noter ise 

elektronik belgeler üzerindeki imzanın elektronik yöntemler kullanılarak onaylanması 

sürecidir (Electronic Notarization, (t.y.), www.nationalnotary.org).  

 

2.7. Bazı Uluslararası Kuruluşların Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi 

Konusundaki Çalışmaları 

 

BaĢta OECD (Ekonomik ĠĢbirliği ve Kalkınma Örgütü), WTO (Dünya Ticaret 

Örgütü) ve UNCITRAL (BirleĢmiĢ Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu) gibi 

uluslararası kuruluĢlar tarafından e-ticaret konusunda çeĢitli çalıĢmalar yapılmaktadır. Bu 

kısımda e-ticaretin vergilendirilmesi konusunda yapılan uluslararası düzenlemeler 

değerlendirilecektir. 

 

2.7.1. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)’nün Yaptığı 

Çalışmalar 

 

OECD, üyesi olan ülkelere karĢı herhangi bir yaptırım gücü ve finansman sağlama 

imkanı olmayan, daha çok güncel konularda küresel politikalar hazırlanması ve 

geliĢtirilmesine katkıda bulunan bir kuruluĢtur. OECD‟nin herhangi bir yasama gücü ya da 

baskı gücü yoktur; sadece üyesi olmayan ülkelere üyesiymiĢ gibi danıĢmanlık yapmaktadır 

(McLure, 2001: 9). OECD, günümüzde yaygın olarak kullanılan e-ticaret konusunda da 

çeĢitli çalıĢmalar sürdürmektedir.  

 

OECD, 1997 yılında e-ticaretin vergi ile ilgili olan veya olmayan bütün yönleri 

üzerine büyük bir proje giriĢiminde bulunmuĢtur. 1998 yılında Ottawa‟da Bakanlar 

Toplantısı‟nda ise e-ticaretin vergilendirilmesi üzerine bir çerçeve düzenleme kabul 

edilmiĢtir. Bu çerçevenin, e-ticaret bakımımdan üye ülkelerin vergi düzenlemelerine 

rehberlik etmesi ve Model Vergi AnlaĢması‟nın gözden geçirilmesi amacıyla ortaya çıktığı 

belirtilmektedir (Merrill, 2001: 3).  

 

http://www.eticaretforum.com/forum_posts.asp?TID=52
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OECD bünyesinde gerçekleĢtirilen çalıĢmalar daha çok OECD Mali ĠĢler komitesi 

tarafından gerçekleĢtirilmektedir. Bu komitenin yapmıĢ olduğu ilk çalıĢmalar; 1985 yılında 

tüm üye ülkeler tarafından kabul edilen “Sınır Ötesi Vergi AkıĢı Deklarasyonu”, 1992 

yılında kabul edilen “Bilgi Sistemlerinin Güvenliği Ġlkesi”, 1997 yılında kabul edilen 

“ġifreleme Politikası” olmuĢtur. Daha sonra OECD, ġubat 1995‟te Belçika-Brüksel‟de 

“G7. Bilgi Toplama Bakanlar Konferansı”, Temmuz 1997‟de Almanya-Bonn‟da “Küresel 

Bilgi Ağları Bakanlar Konferansı”nı düzenlemiĢtir (Kayıhan ve Yıldız, 2004: 170). 

 

2.7.1.1. Turku Konferansı 

 

19-21 Kasım 1997 tarihinde düzenlenen Turku Konferansı, OECD, Finlandiya, 

Japonya, Avrupa Birliği ve OECD‟ye bağlı Ticaret ve Sanayi DanıĢma Komitesi  

(Business and Industry Advisory Committee-BIAC) iĢbirliği ile gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Burada, e-ticaretin geliĢimine engel olan ve öncelikle üzerinde çalıĢılması gereken konular 

olarak Ģunlar belirlenmiĢtir (Elektronik Ticaret (t.y.), http://www.ekitapyayin.com):  

 

 Bilgi altyapısına herkesin eriĢimini sağlamak, 

 Kullanıcıların bilgi sistemlerine güvenini sağlamak, 

 Yeni elektronik ortamda mevzuat ve düzenlemelerden kaynaklanan 

belirsizlikleri sınırlamak, 

 Ödeme ve dağıtım ile ilgili lojistik problemlerini çözmek.  

 

Turku Konferansı sonucunda ayrıca potansiyel internet vergi opsiyonları 

değerlendirilerek aĢağıdaki kriterler belirlenmiĢtir (Alptürk, 2005: 506): 

 

 Vergi sistemi adil olmalıdır. Aynı durumda, aynı iĢlemleri yapan mükellefler 

aynı Ģekilde vergilendirilmelidir. 

 Sistem basit olmalıdır.  

 Vergi kuralları basitlik taĢımalıdır. Mükellef hangi iĢlemlerin ne zaman ve 

nerde vergileneceğinin önceden görebilmelidir. 

 Sistem etkin olmalıdır. 

 Sitem teknolojik ve ticari geliĢmelere uygun olarak yeterli düzeyde esnek ve 

dinamik olmalıdır. 

http://www.ekitapyayin.com/
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 Milli vergi kuralları oluĢturulması ve mevcut uluslararası vergi düzenlemeleri 

değiĢikliği internet kaynaklı vergilerin ülkeler arasında eĢit dağılımını 

sağlamalıdır. 

 Öncelik, yeni tür vergiler yaratılmasından ziyade mevcut vergi kuralları 

internet ortamına adapte olmalıdır. 

 

2.7.1.2. Ottawa Konferansı 

 

12-13 Ekim 1998 tarihinde düzenlenen Ottawa Konferansı birçok alanda yenilikler 

getirmiĢtir. Bakanlar düzeyinde gerçekleĢtirilen bu konferansta ilk defa OECD ülkelerinin, 

iĢ dünyasının, kamu yararına çalıĢan grupların aktif katılımı talep edilmiĢ; açık ve Ģeffaf bir 

Ģekilde küresel e-ticaretin önemli unsurları üzerinde durulmuĢtur. Bu konferansta 

OECD‟ye bağlı Ticaret ve Sanayi DanıĢma Komitesi (BIAC), Sendika DanıĢma Komitesi 

(Trade Union Advisory Committee-TUAC) ve diğer özel sektör katılımcıları Ģu sonuçlara 

varmıĢlardır (OECD Sınırsız Bir Dünya…, 2000:183-185): 

 

 E-ticarette ticari iĢlemler geleneksel ticarete göre yeni bir yöntemle 

gerçekleĢmektedir. Bununla birlikte e-ticaret ekonomik büyümeyi hızlandıran 

bir etkendir ve tüm dünyada kalkınmaya katkıda bulunmaktadır. 

 Politikalar oluĢturulurken, küresel e-ticaretin tüm ülkelerde ve uluslararası 

arenada geliĢebilmesini kolaylaĢtırmak ve eylemlerini mümkün olduğunca 

uluslararası rekabete uygun kılmak amacıyla tüm gruplar arasında gerek 

iĢbirliğinin, gerekse sosyal diyalogun geliĢtirilmesi gerekmektedir. 

 Hükümetler, e-ticaretin geliĢmesine olanak tanımak için rekabete elveriĢli bir 

ortamı teĢvik etmeli, ticarette gereksiz engelleri kaldırmalı ya da azaltmalı ve 

fiziksel dünyada olduğu gibi sayısal dünyada da kamu çıkarını ilgilendiren kilit 

hedeflerin korunmasına yönelik çalıĢmalıdır. 

 Gerektiğinde devlet müdahalesi uygun düzeyde, Ģeffaf, tutarlı ve öngörülebilir 

olmalıdır. 

 Hükümetler, iĢ dünyasının standart belirleme konusunda sürekli iĢbirliği içinde 

olması gerektiğinin önemini anlamalı ve uluslararası, gönüllü ve uyumlu bir 

ortamda e-ticaretin devletlerarası iĢleyebilmesini teĢvik etmelidir. 
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 E-ticaretin geliĢmesi için temel oluĢturan bir dizi meseleye çözüm üretme ve 

uygulama konusunda iĢ dünyası kilit rol oynamaya devam etmelidir. Ancak 

bunu yaparken de temel kamu çıkarlarını, ekonomik ve sosyal hedefleri 

tanımalı ve dikkate almalı ve gerek hükümet, gerekse diğer taraflar ile sıkı 

iĢbirliği içinde olmalıdır. 

 

2.7.2. Dünya Ticaret Örgütü (WTO)’nün Yaptığı Çalışmalar 

 

Uluslararası ticaretin serbestleĢtirilmesini ve düzenli iĢleyiĢini amaçlayan bir 

anlaĢma niteliğindeki Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel AnlaĢması (GATT), kurumsal 

bir yapıya kavuĢturularak 01.01.1995 tarihi itibariyle Dünya Ticaret Örgütü‟ne 

dönüĢtürülmüĢtür (Dünya Ticaret Örgütü, 2005: 198). 

 

WTO'nun kurulması ile oluĢturulan geliĢtirilmiĢ ve güçlendirilmiĢ kurallara dayalı 

sistem, uluslararası ticaretin teĢviki ve geniĢlemesini hedeflemektedir. Sistemin temel 

amacı, ihracatçı kuruluĢların mal ve hizmet ürünleri için yabancı pazarlara güvenli ve 

öngörülebilir eriĢimlerini sağlamaktır (GATT Bilgilendirme Rehberi, 2009: 7): 

 

WTO, e-ticaret konusunda önemli sayıda çalıĢmalar gerçekleĢtirmiĢtir. Ancak 

oldukça geniĢ kapsamlı olan ve hızla geliĢen e-ticaret, WTO‟nun gelecekteki çalıĢma 

programlarına (GATT-Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel AnlaĢması ve GATS-Hizmetler 

Ticareti Genel AnlaĢması) kolaylık sağlanması yerine zorluklar çıkarmıĢtır. Amerika 

BirleĢik Devletleri ve Avrupa Birliği, e-ticaret faaliyetlerinin mal ve hizmet olarak 

sınıflandırılması konusunda anlaĢmaya varamamıĢlardır. 1998 yılında Cenevre‟deki 

WTO‟ya üye ülkelerin bakanlar düzeyindeki toplantısında, üyeler internet üzerinden 

alınarak teslimi gerçekleĢtirilen tüm ürünlerde geçici bir moratoryum konusunda 

anlaĢmıĢlardır. Moratoryumun ana etkeni, internet üzerinden alınan ürünlerin fiziki ve 

sanal teslimi arasındaki farkın ortaya çıkarılmasındaki güçlük ile mal ve hizmet arasındaki 

geleneksel ayırt edici özelliklerin birbirine karıĢmamasıydı. WTO Genel Konseyi, tüm 

ticari iĢlemleri e-ticaret açısından geniĢ kapsamlı bir analize tabi tutmuĢtur (Mann, 2000: 

2-3). 
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2.7.3. Birleşmiş Milletler (BM)’in Yaptığı Çalışmalar 

 

BirleĢmiĢ Milletler, e- ticaret ile ilgili çalıĢmalarını BirleĢmiĢ Milletler Uluslararası 

Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL), BirleĢmiĢ Milletler Avrupa Ekonomik 

Komisyonu (UNECE), Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) gibi kuruluĢ vasıtasıyla 

sürdürmektedir. 

 

2.7.3.1. Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu 

(UNCITRAL)’nun Yaptığı Çalışmalar 

 

UNCITRAL, BirleĢmiĢ Milletler (BM) Genel Kurulu‟nun 17.12.1966 tarihli ve 

2205 sayılı kararı ile uluslararası ticaret hukukunun uyumlaĢtırılmasını ve 

modernleĢmesini teĢvik amacıyla, BM Genel Kurulu‟na bağlı bir alt organ olarak 

kurulmuĢtur (Ünel, t.y.: 51). 

 

UNCITRAL uluslararası ticaret hukukunu dengelemek için anlaĢmalar geliĢtirerek; 

model kanunlar, kurallar ve yasal yönetmelikler hazırlayarak dünya ticaretini 

kolaylaĢtırmaktadır (Uluslararası Hukuk (t.y.), http://www.unicankara.org.tr).  

 

UNCITRAL, 1996 yılında yayınladığı e-ticaret için model yasa ile iletiĢim 

araçlarının kullanımını ve bilgileri saklama iĢlemlerini kolaylaĢtırmayı amaçlamıĢtır.  Bu 

yasa; kağıda dayalı yazım, imza, orijinal kopya ve delil kabul etme gibi kavramların 

elektronik ortamda belirlenmesini ve özellikle e-ticaret ile ilgili malların taĢınması 

prensiplerini kapsamaktadır.  Model yasanın temel amaçları; e-ticaret için güvenli yasal bir 

çerçeve çizerek ülkeler arasında e-ticareti kolaylaĢtırmak; uluslararası ticarette yeni bilgi 

teknolojilerinin uygulanmasını desteklemek; ülkelerin yasalarını uyumlulaĢtırmak ve ticari 

uygulamaları desteklemektir (UNCITRAL, 1996: http://www.uncitral.org). Kısacası model 

yasada, elektronik yöntemlerle oluĢturulan sözleĢmelerin tanınması ve geçerli sayılması 

için gerekli olan hususlar belirlenmiĢ, geçerli bir elektronik belgenin nasıl olması gerektiği 

anlatılmıĢ ve mahkeme durumlarında bilgisayardan çıkan delillerin kabul edileceği ifade 

edilmiĢtir. 

 

http://www.unicankara.org.tr/
http://www.uncitral.org/
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2.7.3.2. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE)’nun 

Yaptığı Çalışmalar 

 

UNECE‟nin UN-EDIFACT‟ı geliĢtirmekten sorumlu “Uluslararası Ticaret 

Prosedürlerini KolaylaĢtırma ÇalıĢma Grubu”, 1991 yılında EVD‟nin uluslararası ticarette 

kullanılmasının yasal yönlerini araĢtıracak bir çalıĢma programını gündemine almıĢtır. 

Program, EVD‟nin uluslararası ticarette kullanımı ile ilgili bir model anlaĢma geliĢtirmenin 

yanı sıra, yasal veya ticari iĢlem pratiklerinin doğasından dolayı uluslararası ticarette 

ortaya çıkan engellerin kaldırılması konusunda çalıĢmayı hedeflemiĢtir. KonĢimentolar 

gibi devredilebilen belgeler aracılığıyla hakların el değiĢtirmesinin elektronik yöntemlerle 

de sağlanabilmesi, bir anket çalıĢması ile EVD ve benzer teknolojilerin kullanımını 

engelleyen mevcut durumların tespiti ve EVD yoluyla aktarılan mesajları da kapsayacak 

biçimde “yazılı”, “doküman”, “imza” ve diğer terimlerin elektronik ortamdaki karĢılığını 

tanımlamak da bu programın kapsamına alınmıĢtır (Elektronik Ticaret (t.y.), 

http://www.ekitapyayin.com).  

 

UNECE, EVD mesajları için model bir anlaĢma hazırlamıĢtır. Grup, bu görevlerini 

tamamladıktan sonra adı, CEFACT  (Ġdari, Ticari ve UlaĢımla Ġlgili Uygulama ve Usulleri 

KolaylaĢtırma Merkezi) olarak değiĢtirilmiĢtir. Bu merkezin çalıĢma konuları aĢağıda 

sayılan baĢlıklarda belirtilmiĢtir (Alptürk, 2005: 512-513): 

 

 Mevcut Model DeğiĢimi AnlaĢması‟nı geliĢtirmek, 

 Uluslararası ticarete engel ulusal yasaları ve ticari uygulamaları tespit etmek, 

 Elektronik onaylama, 

 Veri korunması için kullanıcılara pratik rehberleri hazırlamak, 

 Özel uluslararası yasa; internetin geliĢimi kapsamında yargılama ve sorun 

çözme mekanizmalarını geliĢtirmek, 

 Model Aracı AnlaĢmasını gerçekleĢtirmek, 

 ICC (Elektronik Terimler Rehberi); Milletlerarası Ticaret Odası‟nın 

sürdürdüğü çalıĢmaları izlemek, 

 E-ticarette yasal konularda ilgilileri bilgilendirecek eğitim aktiviteleri 

düzenlemek, 

 UN-EDIFACT mesajlarını yasal açılardan gözden geçirilmek. 

http://www.ekitapyayin.com/
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2.7.3.3. Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC)’nin Yaptığı Çalışmalar 

 

BirleĢmiĢ Milletlere bağlı bir diğer kuruluĢ da Uluslararası Ticaret Merkezi 

(ITC)‟dir. ITC geliĢmekte olan ve dönüĢüm sürecindeki ülkelerin ticari bilgi sistemlerini 

geliĢtirerek uluslararası ticarete etkin katılımlarını sağlamak amacıyla programlar ve eğitim 

aktiviteleri düzenleyen bir kuruluĢtur. ITC, Ticarette Etkinlik Programı kapsamında sürekli 

bir ticari ve iĢ bilgisi sistemi kurulması, bu sistemler aracılığıyla ürün, hizmetler ve pazarla 

ilgili her türlü bilginin baĢka ülkelerdeki kuruluĢlara dağıtılması amacıyla ticareti 

destekleyici teknik danıĢmanlık hizmeti vermektedir. Ticaret Noktaları Programında 

UNCTAD ile birlikte çalıĢarak, GTPNet‟te kullanılacak veri tabanı formatları ve 

standartları geliĢtirmeye çalıĢmaktadır. Aynı biçimde UNECE ile birlikte, Ticaret 

Noktaları ve diğer ticareti geliĢtirme kuruluĢları tarafından kullanılmak üzere, firma 

bilgilerinin değiĢimi için UN-EDIFACT (United Nations/Electronic Data Interchange For 

Administration, Commerce and Transport-BirleĢmiĢ Milletler / Yönetim, Ticaret ve 

TaĢımacılık için Elektronik Veri DeğiĢimi) standardını kullanan COMREG (Commission 

for Communications Regulation–ĠletiĢim Düzenleme Komisyonu)'i geliĢtirmiĢtir 

(Uluslararası Ticaret Merkezi, 2007; http://www.eticaretforum.com).  

 

GTPNet; ticaret noktalarının oluĢturduğu ve KOBĠ‟lerin uluslararası ticarete 

katılımını sağlamak için bilgi teknolojilerini daha fazla kullanmalarına yardımcı olmak 

amacıyla kurulmuĢ küresel bir ağdır (Ankara Ticaret Noktası, 2002: 3). 

 

2.7.4. Avrupa Birliği (AB)’nin Yaptığı Çalışmalar 

 

Avrupa Birliği (AB), 1980 yılından beri e-ticaret konusunda yoğun çalıĢmalar 

yürütmekte ve Avrupa düzeyinde bir bilgi ağı sistemi kurmaya çalıĢmaktadır. 1994 yılında 

Avrupa Komisyonu resmi bir "Elektronik Ticaret GiriĢimi (Electronic Commerce 

Initiative)" baĢlatmıĢtır. 1997 yılında Komisyon‟un hazırladığı haberleĢme dokümanı 

(Communication) ile Birliğin temel hedefinin e-ticaretin Avrupa‟da hızla geliĢimini 

sağlamak olduğu belirlenmiĢ ve e-ticaretle ilgili çalıĢmalarda birbirini tamamlayıcı iki 

hedef belirlemiĢtir. Bunlar, e-ticarete güveni oluĢturmak ve tek pazara tam giriĢi 

sağlamaktır. AB temel amacını, sayısal imza, Ģifreleme, enformasyon alt yapısı, hukuksal 

http://www.eticaretforum.com/
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ve finansal konuların ve ticaretin dünya ölçeğinde geliĢmesini sağlayacak ölçüde 

düzenlenmesi olarak belirlemiĢtir (KuĢçu, (t.y.): http://hilmi.trakya.edu.tr). 

 

Avrupa Komisyonu, e-ticaret konusundaki çalıĢmaları örgütlemek amacıyla kendi 

altında açtığı birimler arasında bir görev dağılımı yapmıĢtır. Bunlardan birisi olan e-

ticarete yönelik AR-GE programlarının büyük bir bölümü “Avrupa için Güvenli Elektronik 

Pazar” oluĢturulmasına ve bütün e-ticaret çevrimini kapsayan güvelikli genel modellemeye 

yöneliktir (Bozkurt, 2000: 278). 

 

Avrupa Birliği'nin e-ticaret konusundaki bazı çalıĢmaları aĢağıda 

verilmiĢtir (Elektronik Ticaret Konusunda…, (t.y.), http://www.e-ticaretmerkezi.net/): 

 

 Avrupa Birliği Komisyonu, 8 Aralık 1999 tarihinde "E-Europe-Herkes Ġçin 

Bilgi Toplumu" bildirimini kabul ederek E-Europe giriĢimini baĢlatmıĢtır. 

GiriĢim dijital teknolojilerin bütün Avrupa'da algılanıĢını hızlandırmayı ve tüm 

Avrupalıların bunları kullanacak gerekli beceriye sahip olmalarını sağlamayı 

amaçlamaktadır. E-Europe giriĢimi Avrupa ekonomisini modernleĢtirmek için 

Komisyonun yeni stratejisinde anahtar bir role sahiptir. Avrupa Konseyi 

Lizbon Zirvesi için, Komisyon tarafından ortaya konulan Avrupa'nın ekonomik 

ve sosyal olarak yenileĢmesi gündeminde bu giriĢim merkezi bir yer tutmuĢtur. 

Bu nedenle, 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki Zirvesi'nde, Avrupa 

Konseyi, E-Europe giriĢimini kabul etmiĢtir. E-Europe giriĢimi, Avrupa'nın 

teknolojik gücünü artırmak, eğitim imkanlarından yararlanmak ve giriĢimci 

potansiyelini ortaya çıkarmak için elektronik ekonominin avantajlarından tam 

olarak yararlanılmasını sağlayacaktır. E-Europe giriĢiminin diğer önemli bir 

amacı ise, tüketicilerin ve yurttaĢların, internet üzerinden aradıkları bilgiye 

ulaĢabilmelerini mümkün kılacak becerilerle donatılmasıdır, 

 Avrupa Birliği düzeyinde, bilgi toplumunu teĢvik edecek birçok politika 

tedbirleri alınmıĢtır. Bunlar; telekomünikasyonun liberalleĢmesini artırmak, e-

ticaret konusunda açık bir yasal çerçeve oluĢturmak (kiĢisel bilgilerin 

korunması, tevsik etme, gizlilik, v.b.), önemli alanlarda araĢtırma ve  

geliĢtirme faaliyetlerini desteklemektir, 

http://hilmi.trakya.edu.tr/
http://www.e-ticaretmerkezi.net/
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 Devlet ve hükümet baĢkanlarının talebi üzerine, Komisyon, Konseyle birlikte, 

Haziran 2000'de Feira Zirvesi'nde kabul edilen "E-Europe Eylem Planı" 

çalıĢmalarına baĢlamıĢtır. E-Europe Eylem Planının üç temel hedefi 

bulunmaktadır: 

 Her evin, okulun, iĢyerinin ve idarenin online hale getirilmesi, 

 Sayısal konulardan haberdar ve giriĢimci Avrupa'yı yaratmak, 

 Toplumsal olarak kabul görmüĢ bir bilgi toplumu oluĢturmak. 

 Bu çerçevede yapılacak olan eylemler, sorunları çözmek için ortak bir  

yaklaĢım geliĢtirmede açık bir katma değerin mevcut olduğu, herhangi bir 

farkın yaratabileceği yerlerde baĢlatılacaktır. Bu temelde, on öncelikli alan 

belirlenmiĢtir. Bu alanlardaki hedeflerin baĢarılması üye devletlerin, Avrupa 

Komisyonu'nun, sanayinin ve yurttaĢların ortak çabasını gerektirmektedir.  

Söz konusu öncelikli alanları Ģöyle sıralanmıĢtır; 

 Sayısal çağda Avrupa gençliği, 

 Daha ucuz internet eriĢimi, 

 E-ticareti hızlandırmak, 

 AraĢtırmacılar ve öğrenciler için hızlı internet, 

 Güvenli elektronik eriĢim için smart kartlar, 

 Ġleri teknoloji ve KOBĠ'ler için risk sermayesi, 

 Engelliler için e-katılım, 

 Online sağlık, 

 Online idare, 

 UlaĢım. 

 

2.8. Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi Konusunda Ulusal Çalışmalar 

 

E-ticaret, sadece geliĢmiĢ ülkelerde değil neredeyse tüm dünya ülkelerinde, kısacası 

internet eriĢiminin olduğu her yerde internet kullanıcıları için benzer fırsatlar 

yaratmaktadır. E-ticaretin vergi açısından yarattığı sorunların neredeyse tüm dünya 

ülkelerinde benzer olduğu görülmektedir. ĠĢte bu sebeple ülkelerin vergi sistemlerindeki 

farklılıklar e-ticarete olan yaklaĢımlarını etkilemektedir. Bu baĢlıkta bazı ülke örnekleri 

vererek, ülkelerin e-ticaret karĢısında izledikleri yaklaĢımlar anlatılacaktır. 
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2.8.1.   Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 

 

Dünyada e-ticaret konusunda en aktif ülkelerden birisi Amerika BirleĢik 

Devletleridir. Ġnternetin orada doğduğu ve dünyada internet kullanımının en yaygın olduğu 

ülkelerden birisi olduğu göz önüne alındığında, e-ticaret rakamlarının ve teknolojilerinin 

üst düzeyde olması anlaĢılmaktadır. Örneğin, ABD ekonomisinde son yıllarda beklentilerin 

ötesinde bir büyüme yaĢanmasındaki temel etkenlerden birisinin de, internet tarafından 

belirlenen bilgi teknolojisinde, haberleĢmede ve bilgisayarla çalıĢma eğiliminde yaĢanan 

geliĢmeler olduğu bizzat ABD yönetimi tarafından vurgulanmaktadır (USA, (t.y.): 1). 

 

ABD, 1996 yılında e-ticarette vergilendirme sorunlarına iliĢkin bir tartıĢma 

platformu oluĢturarak rapor yayınlayan ve pozisyon belirleyen ilk ülke olmuĢtur. Bu 

tartıĢma raporunda üç temel tespit ortaya konulmuĢtur. Birincisi, e-ticaret gelirlerinin hangi 

ülkenin vergilendirme yetkisi kapsamına gireceğini belirlemektir. Ġkincisi, gelir unsurları 

sınıflaması ve e-ticarette elde edilen gelirlerin nitelendirilmesi bağlamında yapılan tespittir. 

Üçüncüsü ise, vergi idarelerinin karsılaĢtığı zorluklardır (Yaltı, 2003: 18). 

 

ABD hükümeti, e-ticaretteki geliĢmeleri yakından takip etmekte, bu konuda özel 

sektörün çalıĢmalarını desteklemekte ve hiçbir Ģekilde bir kısıtlama getirmemeye 

çalıĢmaktadır. ABD‟de e-ticaret konusundaki çalıĢmalar Ģöyledir (Canpolat, 2001: 30): 

 

 Ulusal Bilgi Altyapıları kapsamında e-ticaret altyapı programı hazırlanmıĢtır. 

 1995 yılında “Federal Elektronik Ticaret Ekibi” oluĢturulmuĢ, e-ticaretin 

hükümet tarafından kullanılma olanakları değerlendirilmiĢtir. 

 ABD‟nin genel yaklaĢımı, “Küresel Elektronik Ticaret için Bir Çerçeve” 

dokümanı ile açıklanmıĢtır.  

 Öte yandan Mart 1994 yılında BaĢkan Yardımcısı A.Gore, Buenos Aires‟de 

Dünya ĠletiĢim Konferansı‟nda yaptığı konuĢmada e-ticaret alanında 

güçlüklerin kaldırılmasına değinmiĢtir. Bununla birlikte beĢ ana ilkeyi içeren 

bir politika açıklanmıĢtır. Bu ilkeler; özel sektör öncülük etmelidir, hükümet e-

ticarette aĢırı sınırlamalardan kaçınmalıdır, hükümetin katılması gereken 

durumlarda amacı, açık, sürekli ve basit bir yasal ortam oluĢturmak olmalıdır, 
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internet temelli e-ticaret küresel düzeyde kolaylaĢtırılmalıdır Ģeklinde 

listelenmiĢtir. 

 ABD‟de özel sektör ise, “Elektronik Mesaj Birliği”, “Elektronik Ticaret 

Komitesi” ve “ĠĢletme Entegrasyonu Network”u oluĢumlarını ortaya 

çıkarmıĢtır. 

 

2.8.2. Japonya 

 

Japonya da e-ticaret konusunda yoğun çalıĢan, çok sayıda pilot proje yürüten 

ülkelerin baĢında gelmektedir. Japonya'da e-ticaret çalıĢmaları 1996 yılının baĢında, 

Japonya Elektronik Ticareti GeliĢtirme Merkezi (Electronic Commerce Promotion Council 

Of Japan-ECOM) adında bir kurum oluĢturulmasıyla baĢlamıĢtır. Bu kurum bünyesinde e-

ticareti farklı yönlerden inceleyen on dört çalıĢma gurubu oluĢturulmuĢtur. ECOM'un 

oluĢumu üyelik sistemine dayanmakta ve ücretlidir. Üyelik çeĢitli düzeylerde politika 

geliĢtirme, rapor hazırlama veya ECOM'un çalıĢmalarından istifade etme Ģeklinde 

olmaktadır. Japonya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (MITI) 1995 yılından 

itibaren bu çalıĢmalara büyük kaynak aktararak, 1995-1999 arasında toplam 45 projeye 3 

Milyar Yen harcamıĢtır (Elektronik Ticaret Konusunda..., (t.y.), http://www.e-

ticaretmerkezi.net/).  

 

Japonya, e-ticarete oldukça temelden ve uzun vadeli yaklaĢmaktadır. Japonya‟da 

geliĢtirilmeye çalıĢılan yöntem, politika ve teknolojilerin tümü, yakın bir gelecekte kağıt 

para yerine e-paranın geçmesini hedeflemektedir. Bu yüzden de Japonya için e-ticarette 

güvenliğin geliĢtirilmesi, bunun teknolojik ve yasal yönlerinin araĢtırılması en çok 

üzerinde durulan konuların baĢında gelmektedir. Bu amaca ulaĢmak için gerekli yasal 

düzenlemeler ECOM bünyesindeki çalıĢma gruplarından Onay Kurumları ÇalıĢma Grubu 

tarafından gerçekleĢtirilmektedir (Bozkurt, 2000: 277). 

 

2.8.3. Singapur 

 

Singapur Network Servisi (SNS) 1986 yılının Aralık ayında Singapur Ulusal 

Bilgisayar Kurulu‟ndan beĢ kiĢi ile Singapur‟un rekabet gücünü uluslararası piyasalarda 

yükseltmek amacıyla kurulmuĢtur. SNS projesi, Tradenet servisi ile birlikte 1988 yılının 

http://www.e-ticaretmerkezi.net/
http://www.e-ticaretmerkezi.net/
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Ocak ayında 50 Ģirketten oluĢan bir pilot grupla uygulamaya konmuĢtur. Singapur‟da 

yapılan e-ticarette, iĢlemleri yapılan mallar gümrük iĢlemleri tamamlanmadan alıcıya 

ulaĢtırılmaktadır. Mal alıcıya ulaĢtıktan sonra söz konusu iĢlemler tamamlanmaktadır. Bu 

sayede malların sevkiyatı oldukça kısa bir sürede tamamlanmaktadır. Coğrafi bakımdan 

küçük bir ülke olan Singapur için önemli bir avantajdır. EVD kullanımı ile Singapur‟un en 

iĢlek limanı olan Port of Singapore dünyada en hızlı mal sevkiyatının gerçekleĢtiği liman 

olma özelliğine sahip olmuĢtur (Erdem ve Efiloğlu, (t.y.): http://inet-tr.org.tr). 

 

2.9. Elektronik Ticarette Vergileme Konusunda Kabul Edilen Genel İlkeler 

 

E-ticaret sürekli geliĢme potansiyeline sahip olduğu için bu ticaretin 

vergilendirilmesi konusunda ülkeler farklı anlayıĢlara sahiptir. Günümüzde, ülkeler vergi 

düzenlemelerini yaparken diğer ülke uygulamalarını ve bu düzenlemelerin uluslararası 

alandaki etkilerini göz önünde bulundurmaktadır. Coğrafi sınırları geçersiz kılan e-ticaret 

ülkelerin ayrı ayrı politika belirlemesine ve bu politikaları tek baĢlarına uygulamalarına 

olanak tanımamaktadır. Bu durum ülkelerin birlikte hareket etmesini zorunlu kılmaktadır. 

Son zamanlarda bu konuda ülkeler arasında görüĢ birliği sağlanmaya baĢlamıĢtır.  

 

Ġnternet üzerinden elektronik olarak yapılan ticari faaliyetlerin nasıl 

vergilendirileceği ile ilgili olarak OECD Mali ĠĢler Komitesi Ottawa Konferansı‟nda 

“Elektronik Ticaret: Vergilendirme Çerçeve KoĢulları” adıyla sunulan bildiri kabul 

görmüĢtür. Bu bildiriye göre; e-ticaret konusunda yapılan çalıĢmalar göz önünde 

bulundurulduğunda genel itibariyle geleneksel vergileme ilkelerinin e-ticaret alanında da 

uygulanabilirliği hususunda görüĢ birliğine varılmıĢtır. 

 

OECD‟nin 1998 Ottawa Konferans‟ında sunduğu “Elektronik Ticaret: 

Vergilendirme Çerçeve KoĢulları” bildirisinde ortaya koyduğu genel ilkeler; tarafsızlık, 

verimlilik, açıklık ve basitlik, etkinlik ve adalet ve esnekliktir. Tarafsızlık ilkesine göre, e-

ticaret ile geleneksel ticaret arasında ve e-ticaretin kendi türleri arasında tarafsızlığı 

sağlayacak bir vergilendirme sistemi olmalıdır. Bu konuda alınan kararlarda sadece 

vergilendirme değil daha çok ekonomik unsurlar göz önünde bulundurulmalıdır. Benzer 

mükellefler aynı Ģekilde vergilendirilmeli ve aynı iĢlemlere tabi tutulmalıdır. Mükellefler 

için uyum maliyetlerinin, vergi idaresi için ise idari maliyetlerin mümkün olduğunca en 
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aza indirilmelisi sağlanarak verimlilik ilkesine değinmiĢtir. Açıklık ve basitlik ilkesi gereği 

vergi kuralları çok açık bir Ģekilde ifade edilmelidir. Yine aynı ilke gereği mükelleflerin 

yaptıkları iĢlemlerin sonuçlarını önceden tahmin edebilmesi için vergi kuralları açık ve 

basit olmalı ve mükellefler yaptıkları iĢlemler için ne kadar, nasıl ve ne zaman vergi 

ödemesi gerektiğini bilmelidir. Vergilendirmenin en uygun zamanda ve en iyi geliri ortaya 

çıkaracak Ģekilde yapılması etkinlik ve adalet ilkesi ile sağlanmaktadır. Ayrıca ortaya 

çıkması muhtemel risklere karĢı önlemler alırken vergi kaçağı ve vergiden kaçınma 

potansiyeli en aza indirilmelidir. Esneklik ilkesi ise, vergilendirme sisteminin çağın 

teknolojik ve ticari geliĢmelerine ayak uydurabilmesi amacıyla sistemin esnek ve dinamik 

olmasını ifade etmektedir (OECD, 2003: 12). 

 

2.9.1. Yeni Vergilerin Konulmaması 

 

Bu ilke gereğince e-ticaretin vergilendirilmesinde mevcut ulusal ve uluslararası 

vergileme ilke ve düzenlemeleri esas alınmalıdır. Bu ilkede, e-ticaretin daha çok yeni 

olduğu ancak ileriki dönemlerde birçok değiĢimin kaynağı olacağı ve bu sebeple e-ticaretin 

geliĢimini engelleyecek rastgele müdahalelerden uzak durulması gerektiği anlayıĢı 

hakimdir. Bunun sonucunda e-ticarete yeni vergiler konulmamalı, mevcut yasal 

düzenlemeler içerisinde hareket edilmeli ancak bunların yetersiz kalması halinde bazı 

değiĢiklikler yapılmalıdır. Ekonomik faaliyetlerin yeni bir aracı olan e-ticaretin, yeni veya 

ilave bir verginin konusu olmaması konusunda uyum olmalıdır (Günaydın, 2000a: 102). 

 

2.9.2. Uluslararası Bir Yaklaşımın Belirlenmesi 

 

E-ticaretin vergilendirilmesi yeni ve çok geniĢ bir olgu olduğu için vergileme 

konusunda getirilecek her türlü yenilikler uluslararası nitelikte olmalıdır. Her ülkenin 

getireceği çözümlerin diğer ülkelerce kabul edilmemesi halinde sorun çözülmeyecektir. 

Ortak çözüm için vergi idarelerinin yanında özel sektörün de aktif katılımı sağlanmalıdır. 

Bunun için vergi otoriteleri, e-ticaret ile ilgili konularda iĢ çevresi ile sürekli bir çalıĢma 

içerisinde olmalıdır. Hem vergi politikalarının belirlenmesinde, hem de e-ticaret kaynaklı 

vergi hukuku ile ilgili sorunların çözümünde karĢılıklı yardımlaĢma ve dayanıĢmaya 

ihtiyaç vardır (Kayıhan ve Yıldız, 2004: 173). Kısacası her ülkenin kendisi için 

oluĢturduğu çözümlerin diğer ülkeler tarafından kabul edilmemesi durumunda sorunlar 
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çözülmeyecek aksine daha da artacaktır. Bu yüzden ülkeler ortak bir noktada buluĢmaları 

ve bunun için de karĢılıklı olarak birbirileriyle yardımlaĢmalıdırlar.  

 

OECD, Avrupa Birliği ve BirleĢmiĢ Milletler gibi birçok ulusal ve uluslararası 

kuruluĢ e-ticaretin vergilendirilmesi konusunda ülkeler arasında uzlaĢma sağlamak için 

kararlar almaktadırlar. 

 

2.9.3. Çifte Vergilendirmeyi Önleme 

 

GerçekleĢen bir ticari faaliyetin çifte vergilendirilmesi ya da hiç 

vergilendirilmemesi sorunu, vergi mükellefiyetinin tam olarak belirlenemediği durumlarda 

ortaya çıkmaktadır. E-ticaret sayesinde ürünlerin uluslararası alanda serbest dolaĢımı arttığı 

için mükellefiyetin tespitinde de daha fazla sorunlarla karĢılaĢılmaktadır (Çak, 2002: 85). 

Çifte vergilendirmeyi önleme ilkesi, e-ticaretin geliĢimini sağlamada son derece önemlidir. 

ĠĢ çevreleri, özellikle e-ticaretin sınır ötesi iĢlemleri kolaylaĢtırması, ülkelerin tutarsız 

vergileme hakkı isteme riskini arttıracağını düĢünüp, çifte vergilendirmeye muhatap 

olacaklarından endiĢe etmektedirler. Çifte vergilendirmeyi önleme konusunda yasal 

düzenlemeler yapılmadığı takdirde, e-ticaret bundan oldukça fazla etkilenecektir. Ancak 

tutarlı vergileme ilkelerinin, tanımların ve kavramların benimsenmesi ile bu problemlerin 

birçoğu ortadan kalkacaktır. Bu nedenle, çifte vergilendirmeden kaçınma, tüketim 

vergilemesini düzenleyen genel ilkeler arasında ilk sırada olmalıdır (Günaydın, 2000a: 

104).  

 

2.9.4. Elektronik Ticareti Vergileme Rejiminin Sade, Şeffaf, Basit, 

Uygulanabilir ve Yeterli Olması 

 

E-ticaretin vergileme rejimi sade ve Ģeffaf olmalıdır. Vergilemenin mükelleflere ve 

vergi idaresi üzerine bindireceği yük en düĢük seviyede olmalı ve yapılan iĢlemlerin 

vergisel sonuçları önceden tahmin edilebilmelidir. Uygulanacak vergi sistemi, gelirlerin 

büyük bir kısmını kapsamalı, uygulanabilirliği kolay olmalı ve hem mükellefler hem de 

vergi idaresi için maliyetleri en aza indirgemelidir (Cangir, 1998a: 34). Diğer bir ifadeyle, 

e-ticaret vergilendirilirken uygulanacak vergiler açık ve yeterli olmalıdır. 
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Bu ilke; vergi kuralları mükelleflerin vergiyi doğuran her iĢlemin vergisel sonucunu 

önceden tahmin edebilecekleri kadar açık ve basit olmasını, e-ticarete konu olan ürünlerin 

etkin bir biçimde vergilendirilebilmesi için karmaĢık, çok baĢlı vergilendirme yetkisinden 

kaçınılmasını ve vergi kurallarında istikrarın sağlanmasını ifade etmektedir (Ceran ve 

Çiçek, 2007: 295). 

 

2.9.5.   Rekabet Eşitsizliği İlkesi (Tarafsızlık İlkesi) 

 

E-ticaret iĢlemlerine uygulanan vergiler, aynı durumda olan ekonomik sektörler 

arasında rekabet eĢitsizliğine yol açmamalıdır. Diğer bir ifadeyle, e-ticarete konu olan 

ürünlerin vergilendirilmesi ile geleneksel ticarete konu olan ürünlerin vergilendirilmesi 

arasında farklı bir durum olmamalı ve mükelleflerin vergisel avantajları ya da 

dezavantajları sebebiyle söz konusu ticaret biçimlerinden birine yönelmelerine sebebiyet 

verilmemelidir. Vergileme e-ticareti olumsuz Ģekilde etkilememelidir. Vergi sistemi, 

iĢlemlerin yapısını değiĢtirecek teĢvikleri barındırmamalıdır. Böylece, kararlarda ekonomik 

ve ticari faktörleri belirleyici olmamalı, vergileme rejiminin karar verme sürecini 

etkilemek suretiyle saptırıcı etkiler meydana getirmesi önlenmelidir (Yıldız, 2002: 144).  

 

Rekabet eĢitsizliği ilkesi, tarafsızlık ilkesi olarak da adlandırılmaktadır. Diğer bir 

deyiĢle, hem e-ticaret yapanlar hem de geleneksel ticaret yapanlar için rekabet eĢitliğinin 

devamı sağlanmalıdır. Kısacası, e-ticaret üzerine konulacak olan vergiler, geleneksel bir 

Ģekilde mal ve hizmet sunanlara uygulanan vergilerden farklı olmamalıdır.  

 

2.9.6.   Etkinlik, Verimlilik ve Adalet İlkesi 

 

Etkinlik ilkesine göre vergilendirme iĢleri yapılırken doğru zamanda ve doğru 

miktarda vergi ortaya çıkarılmalıdır. Uygulanan vergi sistemi, e-ticaret ile bağlantılı bütün 

faaliyetleri kapsamalı, mükelleflerin vergi kaçırma ve vergiden kaçınma eğilimleri en aza 

indirgenmelidir. Uygulanan vergi sisteminin vergi idareleri açısından düĢük idari 

maliyetler, mükellefler açısından ise düĢük uyum maliyeti sağlanmalıdır (Günaydın, 

2000a: 104). 
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Verimlilik prensibine göre, vergi mükelleflerinin yükümlülüklerini yerine getirirken 

katlandığı maliyetlerin en alt seviyede olması sağlanmalıdır. Adalet ilkesi ise, bireylerin 

vergilendirilirken mali güçlerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini savunur. 

 

2.9.7.   Esneklik İlkesi 

 

Vergi sistemleri, ticarete ve günümüz teknolojisine uyum sağlayabilmesi için esnek 

bir yapıya sahip olmalıdır. Bir baĢka deyiĢle, değiĢikliklere açık, esnek ve dinamik bir 

yapıda olmalıdır (Günaydın, 2000a: 104). Bu doğrultuda e-ticaretin vergi gelirlerinde bir 

aĢınmaya sebebiyet vermemesi için vergi yapısında gerekli elastikiyet oluĢturulmalı ve 

gerekli önlemler alınmalıdır (Yıldız, 2002: 145). Gerek teknolojik ve gerekse ticari 

alanlarda oluĢan geliĢmelere hızla uyum sağlayabilecek esnek yapıda vergi kurum ve 

kuralları oluĢturulmalıdır (Günaydın, 2000a: 104). 

 

2.9.8.   Diğer İlkeler 

 

1998 yılında gerçekleĢen Ottawa Konferansında e-ticaret ile ilgili olarak bazı 

kararlar alınmıĢtır. Bunlar (Çak, 2002: 86-87): 

 

 E-ticaretin vergilendirilmesine yönelik olarak “Bit Tax” adında özel bir vergi 

geliĢtirilmiĢtir. Bu vergilendirmede gönderilen veri miktarı esas alınmaktadır. 

Diğer bir ifadeyle dijital bilgi akıĢı üzerinden alınan bir tüketim vergisidir. 

 Elektronik ortamda gerçekleĢtirilen iĢlemlerden hangilerinin vergisel sonuçlar 

doğurduğu, hangilerinin ise muafiyet ya da istisna kapsamında olduğuna 

yönelik açık kuralların oluĢturulmasının gerekliliği vurgulanmıĢtır. 

 Vergilendirme alanında hem ülkeler hem de bölgesel birlikler arasında 

iĢbirliğinin sağlanması zorunludur. Bu iĢbirliği sayesinde e-ticaretin vergi 

kayıp ve kaçaklara neden olmaksızın etkin bir Ģekilde vergilendirilmesi 

sağlanacaktır. Bununla birlikte ülkeler bu vergilendirme faaliyetlerinden adil 

bir pay alacaklardır. 

 

 

 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

3. ELEKTRONİK TİCARETİN VERGİ DENETİMİ ÜZERİNDEKİ 

ETKİLERİ 

 

Bilgi ve iletiĢim teknolojilerinde yaĢanan geliĢmelerle birlikte e-ticaret hızla 

yaygınlaĢmıĢ ve toplam ticaret hacminin büyük bir kısmını oluĢturmaya baĢlamıĢtır. Ancak 

yaĢanan bu hızlı geliĢmeler beraberinde bir takım sorunları da ortaya çıkarmıĢtır.  Her 

Ģeyden önce e-ticaret alanında karĢılaĢılan en büyük sorun gerçekleĢen iĢlemlerin takibinin 

güç olmasıdır. Bu ise e-ticaret faaliyetlerinde vergi denetimini olumsuz yönde 

etkilemektedir. E-ticaret yapısı ve niteliği gereği geleneksel ticaretten farklı olduğundan, 

gerçekleĢen e-ticaret faaliyetlerinin belirlenmesinde ve denetiminde ülkeler büyük 

sorunlarla karĢılaĢmaktadır. Bu açından bakıldığında e-ticaret, hayatımıza sağladığı 

kolaylıkların yanında birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Bu bölümde e-ticaretin 

vergi denetimi üzerindeki etkileri ele alınmıĢ; bu bağlamda; e-ticaretin vergi denetimi 

üzerindeki olumlu ve olumsuz yanlarına ve e-ticarette vergi denetimine iliĢkin 

uygulamalara yer verilmiĢtir. Son olarak Türkiye‟de e-ticaret ve vergi denetimine yönelik 

uygulamalar incelenmiĢtir.  

 

3.1. Elektronik Ticaretin Vergi Denetimine Etkileri 

 

E-ticaret, iletiĢim ve bilgi teknolojilerinin geliĢmesiyle birlikte ortaya çıkan 

teknolojik bir yenilik olup; hukuki yapıdaki yeni sorunları da beraberinde gündeme 

getirmektedir. E-ticaretin gerçekleĢtiği internet ortamında vergi denetiminin oldukça 

güçleĢtiğini savunan görüĢlerin yanında vergi denetimi açısından büyük bir kolaylık 

olduğunu savunan görüĢler de mevcuttur. Etkin bir vergi denetimi için öncelikle vergiye 

tabi iĢlemlerin niteliğinin ve bu iĢlemlerin kim tarafından gerçekleĢtirildiğinin belirlenmesi 

gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında e-ticaretin yapısından kaynaklanan nitelikleri 

sebebiyle vergi denetimini olumlu yönlerden değil de daha çok olumsuz olarak etkilediği 
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görünmektedir. Bu bölümde e-ticaretin vergilendirmeyi olumlu ve olumsuz yönlerden nasıl 

etkilediği üzerinde durulacaktır. 

 

3.1.1. Elektronik Ticaretin Vergi Denetimi Üzerindeki Olumsuz Etkileri 

 

E-ticaret; gelirin elde edildiği yerin ve niteliğinin belirlenmesinde yaĢanan 

güçlükler, kimlik, adres ve ödeme bilgilerindeki belirsizlikler, sayısal ürünlerin tespitinde 

yaĢanan güçlükler, e-ticaret iĢlemlerinde güvenlik, uluslararası vergi rekabeti ve vergi 

cennetleri gibi sebeplerle vergi denetimi üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. 

Bahsedilen bu sorunlar aĢağıda ele alınacaktır.  

 

3.1.1.1. Gelirin Elde Edildiği Yerin Belirlenmesinde Yaşanan Güçlükler 

 

Gelirin bir ülkede elde edilmiĢ olabilmesi için sabit bir iĢyerinin mevcudiyeti 

Ģarttır. Bu yüzden e- ticarette sabit bir iĢyerinin olup olmadığı, bu iĢyerinin hangi ülkede 

olduğu sorularının cevaplandırılmasının vergisel sonuçları önemlidir (Akkaya, 2002: 74).  

ĠĢyerinin gerçek yerinin tespiti son derece güç hatta imkansızdır. ĠĢyerinin gerçek yeri 

tespit edilse de kazancın bu iĢyerinden elde edilip edilmediğinin belirlenmesi önemli bir 

sorun olarak vergi idarelerinin karĢılarına çıkmaktadır (Bakkal, 2001b: 235). Çifte 

vergilendirmeyi önleme anlaĢmasına göre, gelirin elde edildiği ülke tarafından 

vergilendirilmesi iĢyeri ve sabit yer kriterine bağlanmıĢtır. ĠĢyeri ve sabit yer kriterlerinin  

özelliği coğrafi bir yere bağlılıktır. Bu özellik ise, e-ticaretin yapıldığı ortam ile uyumlu 

değildir. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaĢmasına göre, kiĢilerin yerleĢik oldukları ülke 

dıĢında faaliyette bulunmaları halinde vergileme gelir türüne göre kaynak veya ikamet 

ülkesi veya her iki ülke tarafından yapılmaktadır (Günaydın, 2000b: 66). 

 

Elektronik ortamda iĢyerinin belirlenmesinde sunucu üzerindeki web sayfasının 

iĢyeri olarak sayılıp sayılmayacağı konusunda sorunlar ortaya çıkmaktadır. Mevcut hukuki 

düzenlemelere bakıldığında, web sayfalarını fiziki ve coğrafi anlamda bir iĢyeri saymak 

mümkün değildir. Yine, çeĢitli ülkelerde bulanan sunucular linklerin web sitelerine 

yerleĢtirilmeleri suretiyle, yapılan iĢlemin istenilen adrese yönlendirilmesi her zaman 

mümkündür. Ayrıca, web sayfaları belirli aralıklarla ve otomatik olarak baĢka ülkelerdeki 

web sayfalarına transfer olacak Ģekilde düzenlenebilmektedir (Yıldız, 2002: 146).  Bu 
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açıdan bakıldığında iĢyeri kriteri Ģart olarak dikkate alındığında kaynak ülkesinin zararına 

iĢleyecek bir süreç olduğu görülecektir. Bu bağlamada iĢyeri kavramının elektronik ortama 

uygun olarak ayarlanması sorunu çözebilir (Alptürk, 2001: 42). 

 

3.1.1.2. Kimlik ve Ödeme Bilgilerindeki Belirsizlikler 

 

E-ticaret her alanda geleneksel yapıyı değiĢtirmektedir. Bu değiĢimle birlikte 

internet üzerinden gerçekleĢtirilen e-ticaret iĢlemlerinin niteliği ve bu iĢlemlerin kim veya 

kimler tarafından gerçekleĢtirildiğinin belirlenmesi güçleĢmektedir (Alptürk, 2005: 389). 

Teknolojik geliĢmeler sayesinde mükellefler ile vergi idaresinin arasındaki iletiĢim daha da 

kolaylaĢmakta, vergi kayıt ve dosyalama iĢlemleri basitleĢmekte, vergilerin elektronik 

ortamda tarh ve tahsili yapılabilmekte ve vergilerin daha kolay, hızlı ve güvenli bir Ģekilde 

ödenmesi sağlanmaktadır (Bakkal, 2001a: 207). Vergi idareleri için iĢlemleri rapor eden 

aracı kuruluĢların rolü, e-ticarette kullanılan ödeme araçları ile gittikçe azalmaktadır. Bu 

durumun en fazla gerçekleĢtiği faaliyetler ise dijital ürün ve hizmetler karĢılığında e-para 

ile yapılan ödemelerdir. Para hareketi vergi denetiminde en önemli yardımcıdır. Ancak e-

para gibi ödeme araçları ile yapılan ödemelerde ödeyene iliĢkin kimlik bilgilerinin 

bulunmasının güçleĢmesi sebebiyle ödemeler takip edilemez (Giray, 2002: 116). Bu açıdan 

bakıldığında en önemli sorun internet üzerinde yer alan sanal alıĢveriĢ mağazaları 

tarafından gerçekleĢtirilen ticari faaliyetlerdedir. Çünkü bu tarz faaliyetleri 

gerçekleĢtirenlerin bilgilerine ulaĢmak oldukça güçtür. Vergi denetimi açısından en önemli 

unsurlardan birisi olan kimlik ve adres gibi bilgilerin var olmayıĢı bu tür faaliyetlerin vergi 

dıĢında kalmasına sebep olmaktadır. Kısacası e-ticaret, bilgiye eriĢimi daha da 

güçleĢtirecek ve vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınma için elveriĢli bir ortam yaratacaktır. 

 

E-ticaret yoluyla satın alınan mal ve hizmetlerin ödemeleri kredi kartı yoluyla 

internet üzerinden yapılabilmektedir. Kredi kartı kullanılarak yapılan ödeme e-ticaret 

açısından en uygun ödeme Ģekli olarak görülmektedir (Bakkal, 2001a: 208). Ancak kredi 

kartı ile yapılan ödemeler denetim açısından incelendiğinde denetimde kullanılacak 

fiziksel bir kanıt niteliği taĢımaz.  Bu sebeple e-ticarette satıĢı yapan kiĢinin kimlik 

bilgilerine dair kesin bir bilgiye sahip olunamayabilir. Gerek satıcının gerekse alıcının 

kimlik bilgileri doğru olmayabilir. Bu ise e-ticaretin denetimi açısından olumsuz bir 

etkendir (Çak, 2002: 107). 
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3.1.1.3. Dijital Ürünlerin Tespitinde Yaşanan Güçlükler 

 

2000 yılında OECD tarafından yayınlanan bildirgede e-ticaret iĢlemlerinin yaygın 

türleri ve bunların nasıl değerlendirileceği açıklanmıĢtır. Ticari kazanç sayılan dijital 

ürünler ve gayri maddi hak bedeli olarak değerlendirilmesi gereken iĢlemler Tablo 4‟te 

gösterilmiĢtir (Nellen, (t.y.): http://www.cob): 

 

Tablo 4: Elektronik Ticaret ĠĢlemlerinin Türleri ve Değerlendirilmesi 

 

İşlem Türü Değerlendirme 

Dijital Ürünlerin Ġndirilmesi Ticari Kazanç 

Dijital Ürünlerin Güncellenmesi ve Eklentilerin Ġndirilmesi Ticari Kazanç 

Dijital Ürünlerin Kullanımı Ticari Kazanç 

Tek Kullanımlık Yazılım veya Dijital Ürünlerin Kullanımı Ticari Kazanç 

Sınırlı Süreli Yazılımların Ġndirilmesi Ticari Kazanç 

Dijital Bilgi Lisanslarının Ġndirilmesi Ticari Kazanç 

Servis Sağlayıcılarının Kullanılması, DanıĢmanlık Hizmetleri Ticari Kazanç 

Lisans Ücretleri, Teknik Destek, Veri Depolama Ticari Kazanç 

Web Sitesi Barındırma Hizmetleri, Web Sitesi Üyeliği Ticari Kazanç 

Hosting Uygulamaları, Arama Sonuçları, Reklam Verme  Ticari Kazanç 

Özel ya da Yüksek Değerli Veri Teslim Hizmetleri Ticari Kazanç 

Online AlıĢveriĢ, Online Ġhale Ticari Kazanç 

Teknik Bilgi Kullanımı Gayri Maddi Hak Bedeli 

Elektronik SipariĢ ve Dijital Ürünlerin Ġndirilmesi Gayri Maddi Hak Bedeli 

Patentli Ġçeriklerin Kullanımı Gayri Maddi Hak Bedeli 

 

Kaynak: Nellen, (t.y.): http://www.cob.sjsu.edunellen_aPart6.pdf 

 

Günümüzde internet aracılığıyla her türlü müzik, kitap, yazılım, video ve 

danıĢmanlık gibi hizmetler satın alınarak yararlanılmaktadır. Bu tür hizmetleri sağlayan 

firmaların hizmeti sağladığı müĢteri ile aynı ülkede olması gerekmemektedir. Firmanın 

farklı bir ülkede bulunan sunucusu sayesinde bu iĢlem gerçekleĢmektedir. Genellikle bu 

Ģekilde gerçekleĢen alıĢveriĢ faaliyetlerinde hem alıcı hem de satıcı gerçekleĢen bu ticari 

faaliyeti vergi idaresine bildirmeyerek vergiden kaçınma yoluna gidebilmektedir. Teslimat 

iĢlemleri geleneksel yöntemler kullanılarak yapılan dijital olmayan mal ve hizmetlerin 

ticaretinde vergilendirme açısından bir sorun bulunmamaktadır. Çünkü söz konusu 

ürünlerde genellikle belge düzenlenmektedir. Bu ise denetimi kolaylaĢtırmaktadır. Ancak 

http://www.cob/
http://www.cob.sjsu.edunellen_apart6.pdf/
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dijital ürünlerin satıĢ, teslim ve ödeme iĢlemlerinin tümü elektronik ortamda gerçekleĢtiği 

için bu ürün ve hizmetlerin vergilendirilmesinde sorunlar meydana gelmektedir. 

 

Dijital ürünlerin sahip olduğu üç temel nitelik, vergi denetimini zorlaĢtırmaktadır. 

Bunlardan ilki, dijital ürünlerin marjinal maliyetlerinin sıfıra yakın olmasıdır. Örneğin bir 

uydudan yayın yapan televizyon için ekstra izleyici sağlamak için ilave girdi 

gerekmemektedir. Ġkincisi, dijital ürünün kaç kez satıldığının kesin olarak 

saptanamamasıdır. Diğer bir ifadeyle fiziksel ürünlerin dijital ürünlere dönüĢtürülmüĢ 

türleri birçok kez satılabilmektedir. Buna karĢılık bunların satıĢını belirlemek çok zordur. 

Örneğin bir müzik CD‟sinin bir kopyası, çok fazla sayıda elektronik ortamda 

dağıtılabilmektedir. Satıcı, satılan kopyaların sayısının kaydını tutmadıkça, satılan ürünün 

kopya sayısını denetlemek mümkün olmayacaktır. Üçüncüsü ise internet vergi daireleri 

için iĢlemleri rapor eden aracıların rolünü azaltmaktadır. Bu aracılar, bankalar tarafından 

ödenen ile bireyler tarafından açıklanan faiz gelirlerini karĢılaĢtırmada vergi inceleme 

elemanlarına yardımcı olmaktadırlar. Ġnternetle bu aracıların kalkması, karĢılıklı kontrol 

kaynağını kaldırmıĢtır. E-ticaret banker ve broker gibi geleneksel aracıların rolünü azatlığı 

için mükelleflerin beyanlarının doğruluğunun belirlenmesinde kullanılacak olan bilgi 

kaynakları ortadan kalkmaktadır (Alptürk, 2005: 391).  

 

3.1.1.4. Vergi Cennetleri 

 

Vergi cennetleri, vergi oranlarının düĢük tutularak ve ticari faaliyetler ile ilgili diğer 

kısıtlamaların kaldırılarak uluslararası alandaki ticari faaliyetleri çekmek için hazırlanmıĢ 

ülkelerdir (Eden ve Kudrle, 2005: 101). Genel olarak vergilemenin hiç olmadığı ya da 

diğer ülkelere göre çok düĢük oranlarda olduğu ülkeler vergi cenneti olarak 

adlandırılmaktadır.  

 

OECD‟nin vergi cennetleri ile ilgili olarak 1998 yılında “Harmful Tax Competition 

An Emerging Global Issue” adlı raporda, vergi cennetlerinin ayırt edici özelliklerine 

değinilmiĢtir. Buna göre vergi cennetlerinin özellikleri (OECD, 1998: 23): 

 

 Hiç vergi uygulanmaması veya sadece nominal vergi uygulanması, 

 Etkin bir bilgi alıĢveriĢinin yokluğu,  
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 ġeffaflık eksikliği, 

 Faaliyetlerin anılan ülkelerde gerçekleĢmemiĢ olması. 

 

Çok uluslu Ģirketler, dünya çapındaki giriĢimlerinden kaynaklanan toplam gelir 

vergisi yükünü azaltmak için yerleĢik olarak sayıldıkları yeri değiĢtirtebilirler. Fiziksel 

sınırlamalar olmaksızın hareket imkanı sağlayan e-ticaret, Ģirketlerin ticari faaliyetlerini ve 

yerleĢik olarak sayıldığı yeri vergi cennetlerine kaydırmaları için teknolojik imkan ve 

finansal teĢvik sağlamaktadır (Forgione, 2005: 8). 

 

E-ticaretin en önemli özelliklerinden birisi sınır ötesi iĢlemlerin 

gerçekleĢtirilebilmesidir. Bu açıdan bakıldığında vergi idarelerinin bilgi isteme yetkisi 

sadece kendi ülke sınırları içerisinde geçerlidir. Eğer bir ülke ile çifte vergilendirmeyi 

önleme anlaĢması yapılmıĢsa bu ülkelerden bilgi istenebilmektedir. Ancak çifte 

vergilendirmeyi önleme anlaĢmasının yapılmadığı bir ülkeden bilgi istemek oldukça 

güçtür. Bununla birlikte vergi cenneti olarak nitelendirilen ülkelerde gizlilik son derece 

önemli olduğundan bu ülkelerden bilgi almak imkansızdır. Bu durum ise vergi idarelerinin 

etkinliğini azaltmakta ve e-ticaret faaliyetlerini gerçekleĢtirenlerin vergi cennetlerine doğru 

kaymalarına neden olmaktadır.  

 

3.1.1.5. Transfer Fiyatlandırması 

 

Transfer fiyatlandırması bir iĢletmenin gelir-gider veya kâr paylaĢımı olarak 

bağıntılı olduğu, kâr paylaĢımı açısından aynı çıkar birliğine dahil olan, ana Ģirket veya alt 

Ģirketlerle veya yönetim ve denetimi itibariyle hakim durumda olduğu ortaklık, iĢtirak ve 

Ģubeleriyle, karĢılıklı olarak mal ve hizmet sunumunda uygulanan fiyatlama” olarak 

tanımlanabilir (Ġstanbul Yeminli Mali MüĢavirler Odası [ĠYMMO], 2006: 17).  

 

Transfer fiyatlandırması, farklı vergilendirme yetkileri altında faaliyet gösteren 

bağlı Ģirketlerin gelir ve giderlerini ve dolayısıyla vergi matrahlarını önemli ölçüde 

etkilediği için mükellefler ve vergi idareleri açısından büyük önem taĢımaktadır (Yaltı, 

1996: 108). E-ticaretin sınır tanımaksızın gerçekleĢtirilebilmesi söz konusu faaliyetleri 

gerçekleĢtiren kiĢi veya kuruluĢların vergi matrahlarını düĢük tutmak amacıyla vergi 

cenneti olarak adlandırılan ülkelere yönelmelerine sebep olmaktadır. Çünkü bu ülkelerde 
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vergi oranları ya çok düĢük olmakta ya da hiç vergi olmamaktadır. Söz konusu vergisel 

avantajlardan faydalanmak isteyen çok uluslu Ģirketler yönetim faaliyetlerini yürüttükleri 

ana Ģirketlerini vergi cennetlerinde kurarak bundan çıkar sağlamaya çalıĢmaktadır.  

 

Transfer fiyatlandırması yoluyla oluĢan vergi kayıplarının büyük miktarlarda 

olduğu tahmin edilmektedir. Vergi mevzuatı açısından baktığımızda karĢılaĢılan 

sorunlardan birisi gerçek fiyatların tespit edilmesinde yaĢanan güçlüklerdir. Diğer bir sorun 

ise bilgi edinmenin yarattığı güçlüklerdir. Çünkü vergi cennetlerinin en önemli 

özelliklerinden birisi gerçekleĢen iĢlemlerde gizliliğin ön planda tutulmasıdır. Vergi 

idarelerinin kendi ülke sınırları dıĢında gerçekleĢen iĢlemlerin kontrolü amacıyla diğer 

ülkelerden bilgi alması son derece güçtür. Neticede gerçekleĢen transfer fiyatlandırması, 

vergi idarelerini zor durumda bırakmakta ve elde edilen gelirin vergilendirilmesini ve vergi 

denetimini olumsuz yönde etkilemektedir. 

 

3.1.2. Elektronik Ticaretin Vergi Denetimi Üzerindeki Olumlu Etkileri 

 

E-ticaretin vergi denetimi açısından birçok olumlu tarafı bulunmaktadır. Ġlk olarak 

bakıldığında elektronik ortamda gerçekleĢtirilen iĢlemlerin çokluğu göze batmasına 

karĢılık, gerçekleĢtirilen bu iĢlemlerin hepsinin elektronik ortamda kaydının tutulması 

vergi denetimi açısından büyük kolaylık sağlamayabilmektedir. Fakat bahsedilen bu 

kolaylık daha çok fiziksel ürünler ve vergiye uyum sağlamıĢ mükellefler için geçerlidir.  

 

E-ticarette gerçekleĢtirilen iĢlemlerin elektronik ortamda kaydedilmesi ve her 

iĢlemin aracılar vasıtasıyla gerçekleĢmesi vergi denetiminin etkinliğini artırmaktadır. 

Örneğin, bilgisayar aracılığıyla bir arkadaĢınıza e-posta gönderdiğinizde bilgisayarda yer 

alan  “temp” adlı klasörde gerçekleĢtirilen iĢleme dair kalıntılar saklanmaktadır. Bu açıdan 

bakıldığında gerçekleĢtirilen e-ticaret iĢlemleri ile ilgili olarak da mutlaka bir iz 

bilgisayarda saklanacaktır. Bu ise e-ticaretin baĢlangıcında var olan elektronik ortamda 

gerçekleĢen iĢlemlerin kayıt altına alınmadığına dair olan görüĢü zayıflatmaktadır. Aracılar 

ile kastedilen ise gerçekleĢtirilen ticari faaliyetlerin ne Ģekilde alıcılara teslim edildiğidir. 

E-ticarette dijital ürünler ve geleneksel ürünler olmak üzere iki tür ürün faaliyeti 

gerçekleĢmektedir. Geleneksel ürünler açısından bakıldığında ürün elektronik ortamda 

sipariĢ verilmiĢ olsa dahi teslimat ve ödeme iĢlemi kurye gibi aracı kuruluĢlar vasıtasıyla 
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gerçekleĢmektedir. Bu durumda teslimat sırasında fatura ve benzeri evraklar düzenleneceği 

için vergi denetimi açısından bir sorun görülmemektedir. Ancak dijital ürünler elektronik 

ortamda sipariĢ edildiğinde teslimat ve ödeme iĢlemleri için geleneksel aracılar 

kullanılmayacağı için burada durum biraz daha farklı olacaktır. Genellikle dijital ürünlerin 

ödemesi kredi kartı kullanımıyla gerçekleĢtiği için buradaki önemli faktör bankalardır. 

Bankalar gerçekleĢtirdikleri tüm iĢlemleri kayıt altında tuttukları için istenilen durumlarda 

kayıtlara ulaĢılabilecektir. Ayrıca gerçekleĢen ticari faaliyetler internet servis sağlayıcı 

Ģirketler tarafından da kayıt altına alınmaktadır.  

 

3.1.2.1. Sözleşmelerin Elektronik Ortamda Kayıtlı Olması 

 

E-ticarette taraflar birbirini görmeden iĢlemlerini gerçekleĢtirdiği için güvenlik 

unsuru son derece önemlidir. KarĢılıklı güvenin oluĢması için ise tarafların 

gerçekleĢtirdikleri iĢlemlerin belli bir düzene uygun olarak yapılması gerekmektedir. 

Bunun için ise en önemli araç sözleĢmelerdir. SözleĢmeler tarafların karĢılıklı hak ve 

yükümlülüklerini belirlemektedir (Popilek, 2005: http://www.e-ticaret.gov.tr). 

 

E-sözleĢmeler elektronik ortamda kayıt altına alınır ve gerek duyulan hallerde 

taraflar, ispat etmek amacıyla kullanabilirler. Aynı zamanda e-sözleĢmeler, elektronik 

ortamda kayıt altına alındıkları için vergi idaresi tarafından da bir ispat aracı olarak 

kullanılabilir. Bu açıdan bakıldığında e-ticaret vergi denetiminin etkinliğini artırmaktadır. 

 

3.1.2.2. Ödemelerin Elektronik Ortamda Kayıtlı Olması 

 

E-ticarette ödeme yapmak için alıcı ve satıcıya ait bilgiler kayıt altına alınmaktadır. 

Örnek olarak Boğaziçi Elektronik Ticaret Sistemini (http://www.bticaret.com) 

gösterebiliriz. Bu sisteme göre öncelikle hem alıcılar hem de satıcılar sisteme kayıt 

yaptırmakta ve gerekli tüm bilgiler kayıt altına alındıktan sonra iĢlemlerini 

gerçekleĢtirmeye baĢlamaktadırlar. Bu sisteme göre ödemeler, kredi kartı ile 

yapılabilmektedir. Kredi kartı ödeme sistemleri banka tarafından mecbur kılınan, 

müĢterilerin güvenliği açısından önem taĢıyan güvenlik sertifikalarını (SSL) zorunlu 

kılmaktadır (Boğaziçi Elektronik Ticaret Sistemi (t.y.), http://www.bticaret.com). 

Ödemeler gerek kredi kartı ile gerekse EFT yolu ile yapılsın, tümü bankacılık sistemi 

http://www.e-ticaret.gov.tr/
http://www.bticaret.com/


88 

üzerinden gerçekleĢtiği için hem sitenin faaliyetlerini sağlayan internet servis sağlayıcı 

Ģirketler tarafından hem de bankalar tarafından kayıt altına alınmaktadır. 

 

Aracı kuruluĢlar olarak kabul edebileceğimiz bankalar ve internet servis sağlayıcı 

Ģirketler tarafından elektronik ortamda tutulan bu kayıtlar vergi idaresi açısından kazancın 

belirlenmesini sağlayacak özelliktedir. E-ticarette ödeme ile ilgili olarak elektronik 

ortamda tutulan kayıtlar birer delil niteliğinde olduğundan satıcı tarafından bankaya 

bildirilen tutar ile kayıtlar karĢılaĢtırılarak kesinlik sağlanabilir. Bu açıdan e-ticaret vergi 

denetiminin etkinliğini artırıcı niteliktedir. 

 

3.1.2.3. Satışların Elektronik Ortamda Kayıtlı Olması 

 

Geleneksel ticarete göre alıĢveriĢ iĢlemi sırasında mevzuat gereği satıcının yapmıĢ 

olduğu satıĢ iĢlemi karĢılığında fatura veya benzeri bir belge vermek zorunluluğu 

bulunmaktadır. Geleneksel ticarette kağıt olarak düzenlenen fatura veya benzeri belgeler e-

ticarette elektronik ortamda düzenlenmektedir. Örneğin, internet bankacılığı aracılığıyla 

kontör yüklediğimizi düĢünelim. Kontör miktarı ve ücret girildikten sonra onay verilir ve 

kontör alıĢveriĢ iĢlemi gerçekleĢmiĢ olur. GerçekleĢtirilen iĢlem karĢılığında banka 

tarafından alıcı adına elektronik dekont (e-dekont) düzenlenir ve alıcıya gönderilir. 

GerçekleĢtirilen kontör alıĢveriĢi iĢlemi karĢılığında düzenlenen e-dekont, fatura veya 

benzeri belge olarak nitelendirilebilir. Kısacası elektronik ortamda gerçekleĢen satıĢ 

iĢlemleri kayıt altına alınır ve gerekli durumlarda ispat niteliğinde kullanılabilir.  

 

Elektronik ortamda gerçekleĢtirilen satıĢları karĢılığında düzenlenen e-faturalar 

sayesinde vergi idaresi vergi denetimini daha etkin bir Ģekilde gerçekleĢtirebilmektedir. 

Ayrıca alıcı ve satıcı bilgilerinin kayıtlı olması vergi denetimine yardımcı olmaktadır.  

 

3.1.2.4. Ürün Teslimlerinin Elektronik Ortamda Kayıtlı Olması 

 

E-ticarette geleneksel ticaretin aksine alıcı ve satıcılar yüz yüze gelmedikleri için 

ürün teslimi kurye veya nakliye kuruluĢları gibi aracı kuruluĢlar tarafından gerçekleĢtirilir. 

Bu konuyla ilgili olarak yaygın Ģekilde kullanılan siteler bulunmaktadır. Bu sitelerde 

firmalar önceden belirlenmiĢ süre içerisinde ürünlerini sergileyerek satıĢ yapmaya 
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çalıĢırlar. Alıcılar ise belirlenmiĢ süre içerisinde almak istedikleri ürünlerin sipariĢini verir, 

ödemesini yapar ve birkaç gün nakliye süresini bekledikten sonra ürünlerini teslim alırlar.  

Buna göre elektronik ortamda sipariĢi verilen ürünün teslimi elektronik ortamda verilen 

teslim talimatı ile sitesin anlaĢmalı olduğu kargo firması tarafından yerine getirilir. Bu 

açıdan e-ticarete konu olan alıĢveriĢ iĢlemleri hem kurye veya nakliye Ģirketleri gibi aracı 

kuruluĢlarda hem de sipariĢ iĢleminin gerçekleĢtiği elektronik ortamda kayıt altına alınır. 

Ancak dijital ürünlerin satıĢında durum biraz daha farklıdır. Çünkü dijital ürünlerin teslimi 

geleneksel ürünlerden farklı olduğundan aracı kuruluĢlara gerek duyulmaz. Dijital ürünler 

doğrudan bilgisayara indirilmekte ve ödeme genellikle kredi kartı ile gerçekleĢmektedir. 

Bu durumda ise gerçekleĢen alıĢveriĢ iĢleminin kayıtları hem bankalarca hem de internet 

servis sağlayıcı Ģirketlerce kayıt altına alınmıĢ olur. 

 

E-ticarete konu olan fiziksel ürünlerin ticareti vergi denetimi açısından bazı 

avantajlara sahiptir. Bu ürünlerin teslimi sırasında aracı kuruluĢların kullanılması ve fatura 

gibi belgelerin düzenlenmesi vergi denetimi açısından kanıt niteliği taĢımaktadır. Buna 

karĢılık dijital ürünlerin söz konusu olduğu e-ticaret faaliyetlerinin denetiminde bazı 

sorunlarla karĢılaĢılmaktadır. Dijital ürünler doğrudan bilgisayara indirilmekte ve aracı 

kuruluĢlara gerek kalmamaktadır. Aracı kuruluĢlar vergi denetimi açısından önemli bilgi 

kaynakları olduğundan bu kuruluĢların eksikliği denetim faaliyetlerini olumsuz yönde 

etkilemektedir.  

 

Sonuç olarak e-ticaret faaliyetleri kapsamında gerçekleĢen ürün teslimleri hem 

elektronik ortamda hem de kurye veya nakliye kuruluĢları gibi aracı kuruluĢlar tarafından 

kayıt altına alınır. Bu kayıtlar vergi idaresi açısından ürünlerin teslim aĢamasının yerine 

getirildiğine dair kanıt olarak kullanılabilecek niteliktedir. Bu sebeple e-ticaret vergi 

denetiminin etkinliğini artırmaktadır.  

 

3.1.2.5. Denetim Maliyetlerinin Azalması  

 

Bilgi ve iletiĢim teknolojilerinde yaĢanan geliĢmelerle birlikte bilgisayar ve telefon 

gibi araçların ticari faaliyetlerde kullanımı artmaya baĢlamıĢtır. Bunun sonucunda mal ve 

hizmetlerin üretim, satıĢ, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin maliyetleri azaltmaktadır. 

Bununla birlikte hızla geliĢen e-ticaret sadece mal ve hizmetlerin alıĢveriĢinde değil, vergi 
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idareleri açısından vergi denetimi maliyetlerinin de azalmasına katkıda bulunmaktadır. 

BaĢlangıçta tüm kayıtların elektronik ortama aktarılması için kullanılacak yazılımın 

maliyeti oldukça yüksek görünmektedir. Ancak bu süreç zamanla kendisini amorti 

edecektir. Bu bağlamda ilk olarak kırtasiye maliyetleri azalacaktır. Denetim elemanlarının 

geleneksel yöntemlerle gerçekleĢtirdiği denetim maliyetleri bürokratik sebeplerden dolayı 

aĢırıya kaçmaktadır. Örneğin denetim elemanları, denetim iĢlemini tamamladıktan sonra 

bir sürü rapor hazırlamak zorunda kalmaktadır. Bu ise gereksiz yere kırtasiye 

maliyetlerinin artmasına sebep olmaktadır. Ġkinci olarak e-ticaret vergi denetimi açısından 

zaman tasarrufu sağlamaktadır. Ticari faaliyetlerin elektronik ortamda gerçekleĢmesi 

iĢlemlerin takibini kolaylaĢtırmakta ve zamandan tasarruf etme imkanı sağlamaktadır. 

Çünkü kayıtlar bir kez elektronik ortama aktarıldıktan sonra bu iĢleme bir daha gerek 

kalmayacak, sadece gerekli hallerde kayıtlar üzerinde düzenlemeler yapılacaktır. Bu açıdan 

denetim elemanları daha verimli çalıĢacak ve aynı süre zarfında daha fazla denetim 

faaliyeti gerçekleĢtirilebilecektir.  

 

3.2. Elektronik Ticarette Vergi Denetimine Yönelik Uygulamalar 

 

3.2.1. Elektronik Vergi Denetimi Uygulaması 

 

Elektronik vergi denetimine geçmeden önce vergi denetimi kavramının 

açıklanmasında fayda vardır. Vergi denetimi, vergi mükelleflerinin doğru kararlar 

vermelerini ve vergi yükümlülüklerini doğru Ģekilde yerine getirmelerini sağlar. Genellikle 

vergi denetimi yedi temel unsurdan oluĢur. Bunlar (Auditing Electronic Data, 2001: 2):  

 

Kapsam: Denetimin kapsamını belirlemek, 

Plan: Denetim planını geliĢtirmek, 

Denetim: Uygulanan denetimin adımları: kontroller, prosedürler ve iliĢki gibi, 

Kanaat: Raporlamanın doğruluğu ile ilgili görüĢ, 

Sonuç: Bulguların sunulması, 

Rapor: Bulguların raporlanması, 

İnceleme: Hataları, eksiklikleri veya yanlıĢlıkları ortaya çıkarmak amacıyla 

gerçekleĢtirilen denetimdir. 
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Bahsedilen bu süreçlerle gerçekleĢtirilen vergi denetimlerinin etkinliği vergilerin 

içeriği, kayıtların mevcut durumu ve mükellefiyet türüne göre belirli faktörlere bağlıdır 

(Auditing Electronic Data, 2001: 2). 

 

3.2.1.1. Elektronik Vergi Denetimi Kavramı 

 

Kayıtlarının tamamının veya bir bölümünün elektronik ortamda olması vergi 

denetiminin temel amacını değiĢtirmez. Denetim elemanın faaliyet alanı; kayıtları, 

prosedürleri ve yöntemleri kapsar. Vergi hesaplama sürecinde denetim elemanları 

iĢlemlerle ilgili kayıtları, denetimi gerçekleĢtirdiği yerde kontrol eder. Muhasebe kayıtları 

gerek geleneksel yollarla tutulsun gerekse de elektronik kayıtlar Ģeklinde tutulsun denetim 

elemanı araĢtırmasını denetimin yapıldığı yerde gerçekleĢtirir. GerçekleĢtirilen kontrollerin 

değerlendirilmesi kayıtların güvenilirliği hakkında denetim elemanlarının fikir sahibi 

olması konusunda yardımcı olur (Auditing Electronic Data, 2001: 2). 

 

Denetim elemanlarının denetim faaliyetlerini gerçekleĢtirirken bazı konularda bilgi 

sahibi olması gereklidir. Ayrıca denetim elemanları denetim faaliyetlerini yerine getirirken 

bu bilgileri dikkate almalı ve kararlarını bu bilgiler altında vermelidirler. Buna göre 

denetim elemanları (Auditing Electronic Data, 2001: 3): 

 

 Elektronik kayıtların mevcut olup olmadığı, vergi mükelleflerinin kayıt 

tutarken uyguladıkları prensiplerin neler olduğu, kayıtları korumak için ne gibi 

uygulamaların kullanıldığı, ayrıntılı ve özetlenmiĢ halde bulunan kayıtların 

denetim dönemi için mevcut olup olmadığı, 

 Elektronik kayıtların güvenilir olup olmadığı, belgelere dayanmayan sistem 

değiĢikliklerinin olup olmadığı, 

 Beyanname üzerindeki rakamların nereden geldiği, elektronik kayıtların 

kaynaklarının ne olduğu, vergi iĢlemlerinin doğru olup olmadığını belirlemek 

için gerçekleĢtirilen iĢlemlerin bilgilerinin mevcut olup olmadığı,  

 Elektronik kayıtların ne zaman, nerede ve nasıl incelendiği, bilgilerin 

mükelleflerin kaynakları kullanılarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, 

denetim süreci esnasında bütün kayıtların ayrıntılı olarak incelenmesi yerine 

hangi teknik ve yöntemleri kullanabileceği, 
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gibi konularda bilgi sahibi olması gerekir. 

 

GerçekleĢen denetim faaliyetlerinin etkinliğinde denetim elemanlarının rolü 

oldukça önemlidir. Alanında uzmanlaĢmıĢ denetim elemanları sayesinde denetimler daha 

hızlı ve baĢarılı bir Ģekilde gerçekleĢtirilmektedir. Konuya hakim olan denetim elemanları 

aradıkları bilgileri nerede ve nasıl bulacaklarını bildiklerinden zamandan tasarruf 

edilmekte ve aynı zaman dilimi içerisinde daha fazla kiĢi veya kuruluĢ 

denetlenebilmektedir. 

 

3.2.1.1.1. Elektronik Kayıtların Denetimi 

 

Genellikle geleneksel denetim, Ģahısların vergilendirilmesini, hesaplarını ve 

mesleklerinin yasal alanlarını kapsar. Elektronik denetim de ise, vergi idaresinin, asıl 

mükellefin temsilcisi aracılığıyla karĢılıklı olarak iç denetim, bilgi iĢlem, bilgi sistemi 

yönetimi ve kayıt yönetimi gibi diğer departmanlar ile etkileĢim içinde olma ihtiyacı vardır 

(Auditing Electronic Data, 2001: 3). 

 

Elektronik vergi denetiminde geleneksel vergi denetiminden farklı olarak denetim 

elemanları mükellef dıĢında diğer kiĢi ve kuruluĢlarla da iletiĢim içinde olmalıdır. Örnek 

olarak kayıtların elektronik ortama aktarılmasında kullanılan yazılımı geliĢtiren Ģirketler 

gösterilebilir. Denetim elemanları gerekli hallerde söz konusu Ģirketler ile bilgi 

alıĢveriĢinde bulunmalı ve denetim için gerekli bilgileri Ģirketten almalıdır. Bu bilgi 

alıĢveriĢi daha çok kullanılan yazılımın güncellenmesi veya yazılımda herhangi bir 

değiĢiklik yapıldığı durumlarda söz konusu olmaktadır.  

 

3.2.1.1.2. Elektronik Kayıtların Kontrolü, Prosedürleri, Standartları ve 

Teknikleri 

 

Elektronik denetim kontrolleri, prosedürleri, standartları ve teknikleri bakımından 

geleneksel vergi denetimine benzer olacaktır. Denetim elemanları tarafından kullanılan 

örnekleme yöntemleri ile mükelleflerin elektronik kayıtlarının bilgisayarlar aracılığıyla 

incelenmesi imkanı geliĢmiĢtir (Auditing Electronic Data, 2001: 3).Bu bağlamda denetim 

elemanları, denetim iĢlemini kağıt belgeler üzerinden değil, sayısallaĢtırılmıĢ Ģekliyle 
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elektronik ortama aktarılmıĢ olan belgeler üzerinden gerçekleĢtirmektedir. Tüm kayıtların 

elektronik ortama taĢınması denetim elemanlarının iĢini kolaylaĢtırmıĢ ve denetim 

faaliyetlerinin etkinliğini artırmıĢtır.  

 

Mevcut iç kontrollerin değerlendirilmesi ve düzgün bir araĢtırma için ilk ve en 

önemli unsur, vergi yükümlülüklerinin raporlanması gereğidir. Böyle bir araĢtırmanın 

güvenilirliğini belirlemek için amaçlar, teknikler, prosedürler ve kontroller denetim 

programının kapsamını belirlemekte iç kontrollerin temelini oluĢturur. Düzgün bir iç 

kontrol olmadığı durumlarda, herhangi bir belge üzerinde değiĢiklik, sahtekarlık veya 

oynama yapılabilir. Böyle durumlarda kaynak belgenin niteliği değiĢmektedir (Auditing 

Electronic Data, 2001: 3). Elektronik denetimde iç kontroller önemli bir rol oynamaktadır. 

Denetim öncesi gerçekleĢtirilen kontroller elektronik ortamdaki kayıtların güvenilirliğini 

artırır ve kayıtlar üzerinde yapılan değiĢikliklerin belirlenmesini sağlar. Çünkü denetim 

öncesinde kayıtlar üzerinde oynamalar yapılabilir. Yapılan bu oynamalar vergi matrahının 

olduğundan daha az hesaplanmasına ve bu sebeple devletin gelir kaybına uğramasına 

sebep olabilir. Bu sebeple denetim öncesinde gerçekleĢtirilen kontroller vergi matrahının 

doğru olarak hesaplanmasını sağlayarak vergi denetiminin etkinliğini artırır.  

 

3.2.1.1.3. İç denetim ve Elektronik Veri 

 

Elektronik kayıt sistemi içerisinde yer alması gereken bazı temel iç denetim 

fonksiyonları bulunmaktadır. Elektronik kayıtların, verginin hesaplanmasının ve 

raporlamaların güvenirliğini değerlendirmede denetim elemanlarına yardımcı olacak 

fonksiyonlar aĢağıdaki gibidir (Auditing Electronic Data, 2001: 4): 

 

 Sistem tehlikeleri ve risk analizi,  

 Elektronik kayıt sistemine sınırlı eriĢim, 

 EriĢim yetkisi veya güvenlik kodları, 

 ĠĢlemlerin ve iĢlem dosyalarının değiĢtirilmesini önlenmek amacıyla zaman ve 

tarih damgası, 

 Sisteme ve bilgilere eriĢimi gösteren sistem kayıtları, 

 Bilgi değiĢim kayıtları ve asıl bilgi kayıtlarının korunması, 

 Kabul edilmeyen iĢlem veya aktarım prosedürleri ve kayıtları, 
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 EriĢimin, değiĢikliklerin ve kabul edilmeyen iĢlemlerin düzenli olarak gözden 

geçirilmesi ile ilgili kayıtlar,  

 Yasal süreler içerisinde elektronik kayıt arĢivinin tutulması, 

 Yasal süreler içinde kayıtlardaki bilgilerin doğruluğunun korunması ve 

güvenilirliğidir. 

 

Elektronik kayıtların güvenilirliğini açısından denetim elemanları bazı bilgilere 

ulaĢabilmelidir. Bu bağlamda denetim öncesinde kayıtlara ne zaman ve kimler tarafından 

ulaĢıldığının kayıtları tutulmalıdır. Bununla birlikte kayıtlarda yapılan değiĢikliklerin takip 

edilmesi ve kayıtların orijinal haliyle saklanması gerekmektedir. Kayıtlarda yapılacak 

değiĢiklikleri önlemek amacıyla kayıtlara zaman ve tarihi gösteren bir damga konulabilir.  

Ayrıca kayıtlara herkesin eriĢimi kısıtlanmalıdır. Kayıtlara sadece belirli kiĢiler 

ulaĢabilmeli ve değiĢiklikler bu kiĢiler tarafından yapılmalıdır.  

 

3.2.2. Elektronik Ticarette Vergi Denetimi Planlaması 

 

Son yıllardaki teknolojik ve ekonomik geliĢmeler ile birlikte e-ticaret faaliyetleri 

açısından denetim yöntemlerinde önemli geliĢmeler yaĢanmaktadır. Denetim elemanları, 

kurum veya kuruluĢları denetlerken sadece finansal bilgileri değil aynı zamanda iĢlem 

tekniklerini de anlamalı ve değerlendirmelidir. Ġnternet kullanımının yaygınlaĢması e-

ticaretin hızla geliĢmesine neden olmaktadır. Teknolojik geliĢmeler ve online iĢlemlerin 

yaygınlaĢması, tüm ticari faaliyetlerde kullanılan bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin (internet, 

bankamatik, elektronik fon transferi (EFT) gibi) e-ticaret kavramı içerisinde birleĢmesi ile 

sonuçlanmıĢtır (Genete, 2008: 1). 

 

3.2.2.1. Denetim Planlaması 

 

Denetim planlaması, denetim görevinin ilk aĢamasıdır ve amaçları: denetimin 

sürdüğü bütün alanların dikkatli bir Ģekilde ele alacağını garanti etmek, bütün olası 

sorunları, kontrollerin kolaylaĢtırılmasını ve tekrar gözden geçirilmesini sağlamak, bütün 

denetim elemanları arasında uygun görev dağılımını gerçekleĢtirmek, makul bir düzeyde 

çalıĢma maliyetlerini ve mükellefler ile olabilecek anlaĢmazlıkların önlenmesini 
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sağlamaktır. Denetim elemanlarının aĢağıdaki temel fonksiyonlar hakkında bilgi sahibi 

olması gerekir (Genete, 2008: 1). 

 

3.2.2.1.1. İş Çevresi ve Mükellef Bilgileri 

 

Denetim planlamasının ilk aĢaması mükelleflerin genel ekonomik durumları ve 

faaliyet alanlarını belirlemektir. Bunun ise iki sebebi vardır. Bunlardan birincisi, denetim 

elemanlarının bilmesi gereken finansal koĢulları kendine özgü bazı ekonomik faaliyetlerin 

var olmasıdır. Diğeri ise, denetim elemanlarının denetimi etkileyebilecek faaliyetlere özgü 

belirgin riskleri belirleyebilmesidir. E-ticaret faaliyetlerinde bulunan Ģirketlerdeki durumda 

ise, denetim elemanları Ģirketlerin finansal durumlarını etkileyebilecek uygulama ve 

iĢlemleri belirleyebilecek yeterli bilgiye sahip olmalıdır. Bu bilgiler ise (Genete, 2008: 2): 

 

 Endüstri ve iĢ faaliyetleri, 

 E-ticaret stratejileri, 

 E-ticaret faaliyetlerinin riskleri ve kapsamı, 

 DıĢ kaynak kullanımı düzenlemeleridir. 

 

Denetim elemanları bilgi kaynaklarını Ģirketlerin faaliyet alanları hakkında bilgi 

sahibi olmak amacıyla kullanabilirler ve bu bilgi kaynakları; benzer görevlerde denetim 

elemanları ile geçmiĢ yıllarda yaĢanan anlaĢmazlıkları, Ģirket elemanları ile gerçekleĢtirilen 

toplantıları, Ģirket faaliyetlerinin doğrudan analizini, bu alandaki teknik özellikler içeren 

dergi ve uzman kuruluĢların kılavuzlarını içerir (Genete, 2008: 2). 

 

3.2.2.1.2. Mükelleflerin Yasal Yükümlülüklerine İlişkin Bilgilerin Elde 

Edilmesi 

 

Denetim planlamasında ikinci aĢama mükelleflerin yasal yükümlülüklerine iliĢkin 

bilgilerin elde edilmesidir. Bu aĢamanın uygulanması, denetim elemanları tarafından 

yapılan analizleri, en azından: kuruluĢun durumu ve iç düzenlemeleri, yönetim kurulu ve 

yönetim kurulu ile hissedarlar arasında yapılan toplantıların kayıtları ve iĢletme 

sözleĢmeleri gibi belgeleri gerektirir. Bu aĢamada elde edilen bilgiler,  asıl riskleri ve 

görevin mahiyetini belirleyebilmek için oldukça önemlidir (Genete, 2008: 3). 



96 

E-ticaret faaliyetlerinde ise, elektronik ortamda dijital imza kullanılarak müĢteriler 

ile yapılan sözleĢmeler üzerinde titizlikle durulması gerekmektedir. Bu durumda, denetim 

elemanı iĢlemlerin elektronik ortamda gerçekleĢmesi sebebiyle tespitinin çok zor olduğu 

olası dolandırıcılık faaliyetlerini kontrol etmek amacıyla verilerin doğruluğunu dikkatli ve 

ayrıntılı bir Ģekilde incelemelidir. Burada en önemli rol internet servis sağlayıcısına 

düĢmektedir. Teknik destek sunan internet servis sağlayıcısı gerçekleĢen iĢleme ait 

elektronik ortamda kayıtlı bulunan tüm bilgileri denetim elemanına sağlamalıdır. Ġnternet 

servis sağlayıcısının elektronik iĢlemlerde kullandığı uygulamalar hem kendisi hem de 

müĢterisi olan firmaların güvenliği açısından dijital imza ve sertifikalar için en son 

teknolojiyi sahip olmalıdır (Genete, 2008: 3). 

 

3.2.2.1.3. Analitik Prosedürlerin Uygulanması 

 

Analitik prosedürlerin uygulanması, denetim planlamasının üçüncü aĢamasıdır ve 

faaliyetlerin niteliğine, süresine ve özelliklerine uygun olarak yönetilmesini 

amaçlamaktadır. Birçok durumda,  denetim elemanları bu aĢamada mükelleflerin faaliyet 

alanları ile son beĢ yılın temel ekonomik göstergelerinin karĢılaĢtırılmasını yetersiz bir 

analiz olarak değerlendirmektedir. Bu göstergelerin en önemlileri, nakit, borç durumu ve 

ödeme yükümlülüklerini yerine getirme kapasitesidir (Genete, 2008: 3). 

 

Analitik prosedürler denetimin planlamasında hem finansal hem de finansal 

olamayan bilgiler için kullanılır. Denetiminin planlama aĢamasında analitik prosedürler 

genellikle belirli dönemler açısından geçici bilgileri içerir (Hayes ve Schilder, (t.y.): 

tp://pentagan.nl). 

 

3.2.2.1.4. Denetim Riskinin Değerlendirilmesi ve Önem Derecesi 

 

Denetim faaliyetlerinin gelecekte geliĢmesinde belirleyici bir role sahip olan 

denetim riskinin değerlendirilmesi ve önem derecesi denetim planlamasının dördüncü ve 

en karmaĢık aĢamasıdır. E-ticaret faaliyetleri yürüten Ģirketlerin geleneksel ticarette var 

olan risklerden farklı olarak doğrudan veya dolaylı olarak faaliyetleri etkileyebilecek veri 

aktarımı ve elektronik arĢivlerde yaĢanan güçlükler gibi bazı riskleri vardır. Bu sebepten 

Uluslararası Denetim Standartları (ISA) e-ticarette denetimin finansal durumlara etkisi 
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üzerinde çalıĢmalar yapmıĢ ve denetim elemanlarının görev baĢındayken göz önünde 

bulunduracakları ekstra riskleri değerlendirmiĢtir. Buna göre (Genete, 2008: 3); 

 

 Denetim esnasında kayba uğrayan iĢlemler, 

 Virüs saldırısı veya dolandırıcılık gibi güvenlik riskleri, 

 Web sitesi geliĢtirme harcamaları, internet satıĢlarına iliĢkin gelirlerin kayıt 

altına alınması ile ilgili hatalı muhasebe ilkeleri, 

 Gizlilik ve uluslararası sınırların dıĢında yasal koruma gereksinimleri gibi 

konularda vergilendirme ve diğer yasal düzenlemelere uyulmaması, 

 Elektronik ortamda hazırlanan sözleĢmelerin kanıt olarak bağlayıcı olmasını 

sağlamak, 

 Sistem ve altyapı özellikleri ve sistem arızalarıdır. 

 

3.3. Elektronik Ticarette Vergi Denetimine İlişkin Bir Model Önerisi 

 

Bilgi ve iletiĢim teknolojilerinde yaĢanan geliĢlerle birlikte e-ticaret faaliyetleri de 

hızla yaygınlaĢmaktadır. E-ticaret faaliyetlerinin artması beraberinde bir takım sorunları da 

gündeme getirmektedir. E-ticaret alanında karĢılaĢılan sorunların baĢında vergi 

denetiminin etkin bir Ģekilde gerçekleĢtirilememesi gelmektedir. Bu ise devletlerin gelir 

kaybına uğramasına ve kayıtdıĢı ekonominin artmasına neden olmaktadır. ĠĢte bu nokta e-

ticarette vergi denetiminin etkinliğini artırmak amacıyla yeni denetim yöntem ve teknikleri 

geliĢtirilmesinin önemi gittikçe artmaktadır.  

 

Bu bağlamda e-ticarette vergi denetimini gerçekleĢtirmek için internet servis 

sağlayıcı Ģirketler ile ülkelerin vergi idareleri ortak bir proje yürütebilir. Bu model 

kapsamında vergi denetim-bilgi iĢlem merkezleri kurulabilir. Ġnternet servis sağlayıcı 

Ģirketlerin sahip oldukları teknolojik altyapı koĢulları nedeniyle bu merkezlerin internet 

servis sağlayıcı Ģirketlerin bünyesinde kurulmasında fayda vardır. Ancak tüm yetki ve 

yönetim hakkı vergi idaresine ait olacaktır. Buradaki amaç kullanıcıların özel hayatlarına 

müdahale etmek değil sadece kullanıcıların internet üzerinden yaptıkları download ve 

alıĢveriĢ iĢlemlerinin kayıt altına alınmasını sağlamaktır. Bu merkezlerde görev yapacak 

personeller alanında uzman kiĢilerden oluĢmalıdır. Buna göre yazılım ve donanım alanında 
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uzman bilgisayar mühendisleri ve vergi denetmenleri bu iĢ için uygun niteliktedirler. ġekil 

2‟de vergi denetim-bilgi iĢlem merkezinin iĢleyiĢi gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 2: Vergi Denetim-Bilgi ĠĢlem Merkezi (VDBĠ) 

 

Ġnternet Servis Sağlayıcı 

ġirketler (ĠSS) 

ĠSS ve Vergi Ġdaresinin ortaklaĢa 

yürüttüğü VDBĠ ProjesĠ Vergi Ġdaresi 

  
 

   

ISCN ve Ģifrelerin 

oluĢturulması ve 

Kullanıcılarına dağıtımı. 

 
Kaydedilen bilgilerin internet 

Vergi Ġdaresine aktarılması   

   

Ġnternet Kullanıcıları 

(Alıcı ve Satıcılar) 

Kullanıcıların yaptıkları 

iĢlemlerin VDBĠ merkezinde 

kaydedilip, saklanması 

Vergi Denetim-Bilgi ĠĢlem 

Merkezi 

(VDBĠ) 

 

 

Bu model kapsamında internet servis sağlayıcı Ģirketler her kullanıcıya kitaplar için 

ISBN (International Serial Number of Books - Uluslararası Standart Kitap Numarası) ve 

süreli yayınlar için ISSN (International Serial Number of Serials - Uluslararası Standart 

Seri Numarası) kullanılan numaralara benzer bir ISCN (International Serial Number of 

Computer - Uluslararası Standart Bilgisayar Numarası) numarası verecektir. Bununla 

birlikte her internet kullanıcısına bir kullanıcı adı (kullanıcı adı olarak ISCN kullanılabilir) 

ve Ģifre (Ģifre olarak T.C. kimlik numarası kullanılabilir) verilecektir. Güvenlik amacıyla 

verilen Ģifrelerin düzenli olarak güncellenebileceği bir sistem oluĢturulmalıdır. ISCN sabit 

olduğu için onlarda bir değiĢim söz konusu değildir. ISCN numarası ve geliĢtirilecek olan 

bir yazılım ile her kullanıcının yaptığı iĢlemler vergi denetim-bilgi iĢlem merkezi 

tarafından kayıt altına alınabilecektir. Kayıt altına alınan bilgiler vergi denetim-bilgi iĢlem 

merkezi tarafından vergi idaresine aktarılarak denetim iĢlemi gerçekleĢtirilecektir. 

 

Ġnternet kullanıcıları, verilen kullanıcı adı ve Ģifrelerini kullanarak internet eriĢimini 

sağlayacaklardır. Günümüzde kullanılan mozilla, opera ve internet explorer gibi web 

tarayıcılarına küçük bir eklenti ilave edilerek bu programların açılıĢlarında kullanıcı adı ve 

 3 

 2 

4 
1 

http://nedir.antoloji.com/kitap/
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Ģifre girilmesi sağlanabilir. Bu sayede her kullanıcı internete eriĢimi gerçekleĢtirdiği anda, 

vergi denetim-bilgi iĢlem merkezinde, internet servis sağlayıcı Ģirketler tarafından verilen 

ISCN numaraları adına oluĢturulan klasörlerde kullanıcıların gerçekleĢtirdikleri iĢlemler 

kaydedilerek saklanabilecektir. Kullanıcı adı ve Ģifre verilmesinin asıl sebebi alıĢveriĢ 

merkezleri veya internet kafe gibi halka açık alanlarda internet kullanımının kayıt altına 

alınmak istenmesidir.  

 

Vergi denetim-bilgi iĢlem merkezi tarafından kullanılacak olan yazılım, dijital 

ürünleri türlerine göre ayırabilecek nitelikte olmalıdır. Günümüzde, metin dosyası için pdf, 

doc, txt, müzik dosyası için mp3, wav, film dosyası için mp4, dat, avi ve yazılımlar için 

exe gibi uzantılar kullanılmaktadır. Bu formattaki dosyaların gerek e-posta yoluyla gerekse 

Microsoft Network (msn) gibi iletiĢim ve veri aktarımı amacıyla kullanılan araçlardan 

gönderilmesi durumunda, sistem, dosyaları sahip oldukları uzantılarına göre ayıracak ve 

kayıt altına alacaktır. Vergi denetim-bilgi iĢlem merkezi tarafından kayıt altına alınan 

iĢlemler vergi idaresine aktarılacak ve vergi idaresi aldığı verileri kullanarak denetim 

iĢlemini gerçekleĢtirecektir. 

 

Bu modele yönelik olarak karĢımıza çıkacak önemli sorunlardan birisi ikamet 

ülkesi dıĢında baĢka bir ülke sunucusu üzerinden gerçekleĢtirilen iĢlemler gözükebilir. 

Ancak internet kullanıcılarına verilen ISCN numarası sayesinde ister yurtiçi isterse yurt 

dıĢı sunucular kullanılsın sistem gerçekleĢen iĢlemleri kayıt altına almaya devam edecektir. 

ISCN numarasını bir adres olarak düĢündüğümüzde, iĢlemler nerede gerçekleĢirse 

gerçekleĢsin son durak yine kullanıcının bulunduğu ülke olacak ve hangi kullanıcının, 

hangi iĢlemleri, hangi sunucu üzerinden gerçekleĢtirdiği kayıt altına alınacaktır. 

 

Diğer bir önemli sorun ise iĢlemlerin kayıt altına alınmasını sağlayacak özelliklerde 

bir yazılımın geliĢtirilmesi konusunda yaĢanacaktır. Ancak günümüz teknolojisinde bu 

özelliklere sahip bir yazılımın geliĢtirilmesi imkanı bulunmaktadır.  

 

 

 

 

 



100 

3.4. Türkiye’de Elektronik Ticaret ve Vergi Denetimine Yönelik 

Uygulamalar 

 

3.4.1.   Türkiye’de Elektronik Ticaretle İlgili Çalışma Yapan Kuruluşlar 

 

Ülkemizde e-ticaret konusunda çalıĢmalar yapan birçok kuruluĢ bulunmaktadır. Bu 

çalıĢmalar geliĢen teknolojiye paralel olarak halen devam etmektedir. Bu bağlamda 

Türkiye‟de e-ticaret konusunda yapılan çalıĢmalar aĢağıda incelenmiĢtir. 

 

3.4.1.1. Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu (ETKK)’nun Yaptığı 

Çalışmalar 

 

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)‟nun 25 Ağustos 1997 tarihli kararı 

uyarınca DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı'nın koordinasyonunda, aĢağıdaki kuruluĢlar ve 

temsilcilerinin katılımıyla Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu (ETKK) 

oluĢturulmuĢtur. Bu durum, dünya finans hareketlerinin giderek daha çok elektronik 

ortama bağlı olarak gerçekleĢmesi olgusu ve bu geliĢmelere ülkelerin hazırlık yapmasının 

göstergesidir. ETKK Adalet Bakanlığı, Ġç ĠĢleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, UlaĢtırma 

Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı gibi bakanlıklar; Devlet Planlama TeĢkilatı 

MüsteĢarlığı, Hazine MüsteĢarlığı, Gümrük MüsteĢarlığı, Devlet Ġstatistik Enstitüsü gibi 

devletin kilit durumdaki kurumları; Merkez Bankası, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası 

Kurulu, Bankalar Birliği gibi finans kurumları; Türkiye Bilimsel ve Teknik AraĢtırma 

Kurumu, Türk Patent Enstitüsü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği gibi kurumlar 

tarafından oluĢturulmuĢtur (Alptürk, 2002: 272). 

 

ETKK‟nın ilk toplantısı 16 ġubat 1998 tarihinde yapılmıĢ ve ETKK bünyesinde 

hukuk, teknik ve finans çalıĢma grupları oluĢturulmuĢtur. BTYK'nın 2 Haziran 1998 tarihli 

toplantısında öncelikle anılan çalıĢma gruplarının hazırladığı finans, teknik ve hukuk 

raporları sunulmuĢ ardından ülkemizde e-ticaretin geliĢtirilmesine iliĢkin devletin uzun 

vadeli dört temel görevi belirlenmiĢtir (E-Ticaret Koordinasyonunun Tarihçesi (t.y.), 

http://www.e-ticaret.gov.tr): 

 

http://www.e-ticaret.gov.tr/
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 Gerekli teknik ve idari alt yapının kurulmasını sağlamak, 

 Hukuki yapıyı oluĢturmak, 

 E-ticareti özendirecek önlemleri almak, 

 Ulusal politika ve uygulamaların uluslararası politikalar ve uygulamalarla 

uyumunu sağlamak. 

  

ETKK‟nın e-ticaretin özendirilmesi konusundaki görüĢleri ise Ģunlardır (Ersoy, 

2000: 175): 

 

 Hedef kitle KOBĠ‟ler olmak üzere, e-ticaretle ilgilenen kiĢi ve kuruluĢlar için, 

ilgili merciler tarafından, e-ticareti tanıtıcı eğitim programlarının hazırlanarak 

uygulanması, 

 E-ticaretin gerektirdiği bilgisayar yazılım ve donanımını edinmek isteyen kiĢi 

ve kuruluĢlara, KOBĠ‟ler öncelikli olmak koĢuluyla, gerekli finansman 

desteğinin sağlanması, 

 DıĢ ticaretle ilgilenen kuruluĢlara iĢ ve pazar olanakları yaratan, diğer ülkelerin 

mevzuatına iliĢkin bilgi sunan ve küresel bilgi ağlarına giriĢ kapısı olan ticaret 

noktalarının ülkemizde de hızla geliĢtirilmesi için gerekli fiziki ve hukuki 

çerçevenin oluĢturulması, 

 Sunulan iletiĢim hizmetleri için alınan ücretlerin olabildiğince düĢük seviyede 

tutulması ile ilgili ilkelerin gözetilmesi, 

 Belirlenecek bir geçiĢ dönemi içinde, kamu kuruluĢlarında gerekli teknik ve 

idari düzenlemeler yapılarak, kamu alım ve satım iĢlemlerinin elektronik 

ortamda gerçekleĢtirilmesi ve böylece devletin her konuda olduğu gibi e-

ticarette de öncülük görevini yerine getirmesi, 

 Servis sağlayıcılara rekabet kuralları gözetilerek özendirici olanakların 

sağlanması e-ticaretin geliĢmesinde özendirici unsurlar olacaktır. 

 

3.4.1.2. İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME)’nin Yaptığı Çalışmalar 

 

ĠGEME, 1960 yılında, Türkiye ihracatını geliĢtirmek ve sağlıklı bir yapıya 

kavuĢturmak, bu amaçla araĢtırma ve çalıĢmalar yapmak ve ilgili kurumlar arasında 

koordinasyonu sağlamak amacıyla kurulmuĢ, Türkiye'nin ilk ve tek kamu kuruluĢudur. 
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ĠGEME, yaklaĢık 23 yıl Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösterdikten 

sonra 1983 yılında Hazine ve DıĢ Ticaret MüsteĢarlığına bağlanmıĢ ancak, 2001 yılında 

118 Sayılı Yasa ile oluĢturulan Ġhracatı GeliĢtirme Fonunun tasfiye edilmesi ile birlikte DıĢ 

Ticaret MüsteĢarlığına bağlanmıĢ ve halen faaliyetlerine MüsteĢarlık bünyesinde devam 

etmektedir. ĠGEME‟nin kuruluĢ amacı ise; ihracatçıya ve ihracat potansiyeli olan firmalara 

gerekli tüm bilgileri sağlamak, bu alandaki beceri ve donanımlarını geliĢtirmelerine 

yardımcı olmak, dıĢ ticaretle ilgili kamu kuruluĢları arasında koordinasyonu sağlamak, 

Türk ihraç ürünleri ve firmalarının yurtdıĢında tanıtılması amacı ile yayınlar hazırlamak, 

uluslararası fuarlara milli katılımlar organize etmek, yerli ihracatçı ile yabancı ithalatçı 

arasında doğrudan temas imkanları yaratmaktır (ĠGEME KuruluĢ ve Amaç (t.y.), 

http://www.igeme.org.tr).  

 

Türkiye‟de ĠGEME, e-ticaret ve bu bağlamda ticaret noktalarının kurulması 

amacıyla çalıĢmalar yapmaktadır. Bu amaca ulaĢabilmek için “Ankara Ticaret Noktası 

Projesi (ATN)” adıyla bir proje yürütülmektedir. Bu proje öncelikle dıĢ ticarete hazır olan 

ama uygun kanallara eriĢemedikleri için bu süreçte yer alamayan Küçük ve Orta 

Büyüklükteki ĠĢletmeleri  (KOBĠ) hedef almaktadır. Ġnterneti ilk aĢamada sadece reklam ve 

pazar araĢtırması yapmak, potansiyel alıcı ve satıcılara ulaĢmak olarak gören KOBĠ‟lerin 

bu konudaki bilgilerinin artırılması ve daha geliĢmiĢ uygulama ve planlara yönlendirilmesi 

de ATN‟den beklenen görevler arasındadır (Ersoy, 2000: 168). 

 

3.4.1.3. Ankara Ticaret Noktası (ATN)’nın Yaptığı Çalışmalar 

 

Ankara Ticaret Noktası (ATN), Türkiye‟de ĠGEME tarafından kullanılan tek ticaret 

noktasıdır. ATN Dünya Ticaret Noktaları Federasyonu‟nun (World Trade Point 

Federation-WTPF) üyesidir. ATN 1960 yılında kurulduğundan bugüne, ĠGEME Türkiye 

ile iĢ yapan yabancı giriĢimcilerin desteği ile deneyim zenginliği kazanmıĢtır. ĠGEME'nin 

Türk ihracatını teĢvik etmekteki amacı Türkiye'nin uluslararası alandaki varlığını daha 

fazla belirginleĢtirmektir (Trade Point Ankara (t.y.), http://www.tradepoint.org). 

 

Türkiye Ticaret Noktaları Projesi, UNCTAD‟ın projeyi uluslararası arenaya 

sunduğu 1994 yılından itibaren büyük ilgiyle karĢılanmıĢ ve Columbus‟da imzaya açılan 

Bakanlar Deklarasyonu‟na imza atmıĢtır. Hükümetin UNCTAD‟a resmi baĢvurusu 

http://www.igeme.org.tr/igeme/section-igeme-index.cfm
http://www.tradepoint.org/


103 

sonrasında, UNCTAD heyeti Mart 1997‟de Türkiye‟ye gelerek Ticaret Noktası kurmak 

için aday olan kuruluĢlarda inceleme yapmıĢ, aynı dönemde devletin üst düzeyinde bilgi ve 

iletiĢim teknolojilerine verilen önemle bağlantılı olarak ĠGEME Ankara Ticaret Noktası 

(ATN) kuruluĢ çalıĢmalarını baĢlatmıĢtır. 1 Haziran 1999 tarihinde ĠGEME‟nin ev sahibi 

kurum olarak iĢlevsel bir ticaret noktasında aranan teknik, idari özellikler, insan 

kaynakları, haberleĢme altyapısı ve diğer kriterlere uygunluğu UNCTAD tarafından tescil 

edilmiĢ ve çalıĢmalarına baĢlamıĢtır (Ersoy, 2000: 168).  

 

ATN, internet üzerindeki çalıĢmaları ve verdiği hizmetlerle küresel ve bölgesel 

ağlarda ülkemiz dıĢ ticaret çevrelerinin önemli bir temsilcisi haline gelmiĢtir. ATN web 

sitesi e-ticaretin sunduğu tüm yenilikleri tanıtan ve firmaların hizmetine sunulan etkin bir 

site olmayı kendine hedef olarak seçmiĢtir (Canpolat, 2001: 69): 

 

Ticaret Noktası; 

 

 Ticarette yardımcı olma ve ticareti kolaylaĢtırma merkezi, 

 Ticari bilgi merkezi, 

 GTPNet‟e eriĢim noktası ve 

 E-ticaret araĢtırma ve uygulama merkezidir. 

 

3.4.1.4. KOBİ-NET Projesi 

 

KOBĠ-NET, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi 

BaĢkanlığı (KOSGEB) tarafından 1998 yılında kurulmuĢtur. KOBĠ-Net iĢletmelerin 

rekabet güçlerini artırmak için gerekli olan güncel bilgilere hızla eriĢebilecekleri ve dünya 

ile elektronik ortamda iletiĢim kurabilecekleri bir e-ticaret kapısıdır (Canpolat, 2001: 71). 

Diğer bir ifadeyle KOBĠ-Net, KOSGEB‟in KOBĠ‟lere sunduğu internet sitesinin adıdır. Bu 

site, iĢletmelerin rekabet güçlerini artırmak için ihtiyaç duydukları güncel bilgilere hızlı bir 

Ģekilde ulaĢabilecekleri ve dünya ile elektronik ortamda iletiĢim kurabilecekleri bir ortam 

haline getirilmiĢtir. KOBĠ-Net, her ölçekteki ve her sektördeki iĢletmeleri elektronik 

ortamda buluĢturan bir e-ticaret merkezidir. KOBĠ-Net‟in en önemli amaçları arasında 

Avrupa Birliği ve Gümrük Birliği konuları ve benzer konularda, KOBĠ‟lerin ihtiyaç 
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duydukları bilgilere ulaĢmalarını ve kendi aralarında elektronik posta ile iletiĢim 

kurmalarını sağlamaktır (KOBĠ-Net (t.y.), http://www.kobinet.org.tr/).  

 

3.4.1.5. BİLGE Projesi 

 

E-ticaret alanındaki diğer bir önemli çalıĢma da Gümrük MüsteĢarlığı aracılığıyla 

yürütülen BĠLGE Projesidir. BĠLGE (Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri) Yazılımı, 1998 

yılından beri Gümrük Ġdarelerinde kullanılmakta olan ve eĢyanın gümrük sahasına 

giriĢinden çıkıĢına kadar tüm gümrük iĢlemlerinin gerçek zamanlı olarak bilgisayarlar 

vasıtasıyla yürütülmesine iliĢkin bir yazılımdır. Yükümlüler BĠLGE sistemi aracılığıyla 

Gümrük Ġdaresinde bulunan bilgisayarlardan elektronik ortamda düzenleyebildikleri gibi, 

EVD aracılığıyla kendi bürolarından veya internet üzerinden de girebilmektedirler (Bilge 

Yazılımı (t.y.), http://www.gumruk.gov.tr).  

 

BĠLGE sisteminin yararları Ģu Ģekilde sıralanabilir (Kalaycı, (t.y.): 

www.dtm.gov.tr):  

 

 Gümrüklü sahaya eĢyaların geliĢi ile ithalatçı ve ihracatçılar beyanlarını hızlı 

bir Ģekilde gümrük idaresine verebilecekler, gümrük idaresi ise, beyanı ve 

gerekirse eĢyayı minimum gecikme ile kontrol edebilecektir, 

 Gümrük beyannameleri, gümrük idaresinin bilgisayarlarına yeniden veri 

giriĢi yapılmadan  aktarılacak ve vergiler sistem tarafından hesaplandıktan 

sonra rahatlıkla kontrol edilebilecektir, 

 Daha gerçekçi ve daha hızlı bir Ģekilde istatistikler alınabilecektir, 

 ĠĢlemler basitleĢecektir, 

 Gümrük müdürlüklerinde her gün iĢ takip eden yüzlerce komisyoncu ve 

firma  görevlisi  sayısı  EVD uygulaması ile süratle azalacak ve gümrük 

personeli üzerindeki iĢyükü minimum seviyeye inecektir. 

 

3.4.1.6. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)’nun Yaptığı Çalışmalar 

 

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) 4 Ekim 1983 tarih ve 77 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulmuĢtur. Kurulun, Türk bilim politikasının 

http://www.kobinet.org.tr/
http://www.gumruk.gov.tr/tr-TR/egumruk/Sayfalar/bilge.aspx
http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/.../cemalettin.doc
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yürütülmesi, uzun vadeli bilim ve teknoloji politikalarının tespitinde hükümete yardımcı 

olunması, hedeflerin saptanması, plan ve programların hazırlanması, kamu kuruluĢlarının 

görevlendirilmesi, özel kuruluĢlarla iĢbirliği sağlanması, gerekli yasa ve mevzuatın 

hazırlanması, araĢtırıcı insan gücünün yetiĢtirilmesinin sağlanması, araĢtırma 

merkezlerinin kurulması için tedbirler alınması, araĢtırma alanlarının tespit edilmesi ve 

koordinasyonunun sağlanması gibi görevleri vardır. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu, 

BaĢbakanın baĢkanlığında, ilgili devlet, Milli Savunma, Maliye, Milli Eğitim, Sağlık, 

Tarım ve Köy ĠĢleri, Çevre ve Orman, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanları ile YÖK BaĢkanı, Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarı, Hazine ve DıĢ Ticaret 

MüsteĢarları, TÜBĠTAK BaĢkanı ile bir yardımcısı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 

(TAEK) BaĢkanı, TRT Genel Müdürü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

BaĢkanı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)‟un belirlediği bir üniversitenin seçeceği bir 

üyeden oluĢur. Ayrıca, ilgili kurum ve kuruluĢ temsilcileri de BTYK‟da davetli sıfatıyla 

yer alırlar (Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu [BTYK] (t.y.), http://www.tubitak.gov.tr). 

 

BTYK, e-ticaret konusunu ilk defa 25 Ağustos 1997 tarihli toplantısında 

gündemine almıĢ ve Ģu kararları almıĢtır. Uluslararası rekabet üstünlüğü açısından önemli 

esneklikler sağlayan e-ticaret ağları dünyada hızla yaygınlaĢmaktadır. Ülkemiz de ise bu 

geliĢmelere uyum sağlamak amacıyla Ġhracatı GeliĢtirme Etüd Merkezi (ĠGEME) ile 

TÜBĠTAK Bilgi Teknolojileri ve Elektronik AraĢtırma Enstitüsü (BĠLTEN) tarafından 

baĢlatılacak olan proje son derece önemlidir. Bu projenin gerçekleĢmesi amacıyla DıĢ 

Ticaret MüsteĢarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı Koordinasyonu ve TÜBĠTAK‟ın 

sekreterliğinde Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, DıĢ 

Ticaret MüsteĢarlığı (DTM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye 

Teknoloji GeliĢtirme Vakfı (TTGV), Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi GeliĢtirme ve 

Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı (KOSGEB) ve Ġhracatı GeliĢtirme Etüd Merkezi (ĠGEME) 

temsilcilerinden oluĢan bir ÇalıĢma Grubu kurulacaktır. Bu ÇalıĢma Grubu‟nun görevleri 

arasında, proje finansmanında çıkabilecek sorunları çözmek, projeyi izlemek, ortaya 

konacak bulguları değerlendirmek, e-ticaretin gerektireceği hukuksal üstyapı ile fiziksel 

altyapının tesisi için yapılması gerekenler konusunda ortak kararlar almaktır. ÇalıĢma 

Grubu ulaĢtığı bulguları mümkün olan en kısa zamanda bir rapor halinde BaĢkanlığa 

sunacaktır (Canpolat, 2001: 39). 

 

http://www.tubitak.gov.tr/home.do?sid=470&amp;pid=468
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3.4.1.7. Maliye Bakanlığı’nın Yaptığı Çalışmalar 

 

Maliye Bakanlığı, VUK kapsamında vergilendirmeye iliĢkin defter ve belgelerin 

elektronik ortamda; hazırlanması, tutulması, muhafazası ve ibrazı konularında çalıĢmalar 

yapmak üzere bir komisyon oluĢturmuĢtur (Canpolat, 2001: 57). Ayrıca Maliye Bakanlığı 

bu kapsamdaki en önemli projeleri VEDOP1, VEDOP2, VEDOP3 (Vergi Daireleri 

Otomasyonu Projesi ve SAY2000 (Saymanlık Otomasyon Sistemi Projesi)‟dir. Bunun yanı 

sıra Ġnternet Vergi Dairesi ile mükellefler vergi durumlarıyla ilgili bilgileri sorgulayarak 

ödedikleri vergileri ve borçlarını görebilmektedirler (Alptürk, 2005: 272-274). 

 

3.4.1.8. Türkiye’nin Elektronik Ticaret Konusunda Belirlediği Politikalar 

 

Türkiye‟deki BeĢ Yıllık Kalkınma Planları ülke açısından son derece önemli 

nitelikteki belgelerdir. Bu planlarda belirlenen amaç, ilke ve politikalar devlet organlarınca 

dikkate alınmakta ve bunlara uygun hareket edilmektedir. Bu nedenle bilim ve teknoloji 

yeteneğini geliĢtirmenin bir aracı olarak görülen ve e-ticaret teknik alt yapısı oluĢturmanın 

temel unsuru olan bilgi ve iletiĢim teknolojilerine iliĢkin 9. BeĢ Yıllık Kalkınma Planında 

yer alan politikalar Ģunlardır (Devlet Planlama TeĢkilatı [DPT], 2006: 76): 

 

 Sağladığı verimlilik artıĢları ve kullanımı yaygınlaĢtıkça ortaya çıkan ağ etkisi 

ile küresel rekabette belirleyici unsurlardan biri haline gelen bilgi ve iletiĢim 

teknolojileri altyapısı geliĢtirilecektir. Bu amaçla, elektronik haberleĢme 

sektöründe rekabet artırılacak, alternatif altyapı ve hizmetlerin sunumuyla 

bilgiye etkin, hızlı, güvenli ve uygun maliyetlerle yaygın eriĢim sağlanacaktır. 

 Elektronik haberleĢme hizmetlerindeki yüksek vergi yükü, bilgi toplumuna 

dönüĢüm sürecini hızlandırmak üzere tedricen makul seviyelere çekilecektir. 

 Ekonomide verimlilik düzeyinin ve rekabet gücünün artırılması amacıyla 

iĢletmelerin, vatandaĢların ve kurumların bilgi ve iletiĢim teknolojilerini yaygın 

kullanımı sağlanacaktır. Bu amaçla, hazırlanan Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-

2010) kapsamında öngörülen eylemler hayata geçirilecektir. 

 Elektronik haberleĢme sektöründe rekabeti artırmak üzere; numara 

taĢınabilirliğine iliĢkin düzenlemeler tamamlanacak, yeni nesil mobil 

telekomünikasyon hizmeti, sanal mobil Ģebeke hizmeti, geniĢbant telsiz eriĢim 
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hizmeti, sabit telekomünikasyon hizmeti ve karasal sayısal platform 

hizmetlerine iliĢkin yetkilendirmeler yapılacak, düzenlemelerin etkin Ģekilde 

uygulanması sağlanacaktır. Düzenleme ve yetkilendirmeler güncel ekonomik 

ve teknolojik geliĢmeler doğrultusunda gözden geçirilerek uyumlu hale 

getirilecek, pazar potansiyeli yüksek yeni teknolojiler yakından takip edilerek 

bu teknolojilerin ülkemizde kullanımı konusunda proaktif bir yaklaĢım 

benimsenecektir. 

 Ülkemizin uydu teknolojilerini üretme yetkinlikleri geliĢtirilecek, bu 

teknolojileri araĢtırmak üzere bir merkez kurulacaktır. 

 Kamunun geniĢbant iletiĢim ihtiyaçları toplulaĢtırılarak temin edilecek, bu 

yolla hizmetin kamuya maliyetinin azaltılması ve geniĢbant iletiĢim 

altyapılarının geliĢtirilmesi sağlanacaktır. 

 Kamunun alıcı rolü, bilgi ve iletiĢim teknolojileri altyapısının geliĢtirilmesini 

destekleyecek bir politika aracı olarak kullanılacaktır. 

 Kamu yayın hizmeti, bilgi ve iletiĢim teknolojilerindeki geliĢmeler de dikkate 

alınarak geliĢtirilecek, toplumun farklı kesimlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek 

ve seçme hakkı tanıyacak bir içeriğe kavuĢturulacaktır. 

 

8. BeĢ Yıllık Kalkınma Planında, bilgi ve iletiĢim teknolojileri konusunda yer alan 

hukuki ve kurumsal düzenlemeler Ģunlardır (DPT, 2000: 131): 

 

 Bilgi güvenliği ve kullanımı konusunda, teknolojik geliĢmeler dikkate alınarak, 

e-ticaretin geliĢtirilmesi, kiĢisel ve ulusal güvenlikle ilgili bilgilerin korunması 

konularına önem verilerek kamu ve özel kesim tarafından üretilen bilgilerin, 

internet aracılığı ile kamuoyuna açılması ve mevcut kurumlarda eĢgüdüm 

içersinde çalıĢacak uygun kurumsal yapılanma modeli için gerekli hukuki 

altyapı hazırlanacaktır. 

 E-ticarete iliĢkin temel yasal düzenleme çalıĢmaları sonuçlandırılacak, 

geliĢimin izlenmesi için gerekli çalıĢmalar baĢlatılacaktır. 

 Posta hizmetleri piyasasının günün Ģartlarına uygun Ģekilde yapılanmasını 

sağlayacak hukuki düzenlemeler gerçekleĢtirilecektir. 
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 TRT (Türkiye Televizyon ve Radyo Kurumu)‟nin yeniden yapılandırılması ve 

sağlıklı bir mali yapıya kavuĢturulması kapsamında gerekli hukuki 

düzenlemeler yapılacaktır. 

 Sayısal yayıncılığa geçiĢ dönemi için gerekli hukuki ve kurumsal düzenlemeler 

yapılacaktır. 

 Telekomünikasyon alanında AB‟ye uyum süreci kapsamında gerekli hukuki 

düzenlemeler yapılacaktır. 

 

3.4.2. Elektronik Ticarette Vergi Denetimine Yönelik Düzenlemeler 

 

E-ticaretin vergilendirilmesinin elektronik ortamda denetlenmesi için öncelikle 

elektronik ortamda kayıt tutulması ve elektronik beyanname gibi uygulamalar 

gerekmektedir. Bu bağlamda vergi mevzuatımızın mükerrer 242. maddesinde elektronik 

ortamdaki kayıtlar ve elektronik cihazla belge düzenleme konularına değinilmiĢtir. Anılan 

bu maddeye göre, elektronik belge (e-belge), elektronik defter ve kayıt (e-defter ve e-kayıt) 

elektronik beyanname (e-beyanname) gibi hususlar özel olarak hükme bağlanmıĢtır.  

 

Kayıt ve Belge Düzeni: VUK‟un mükerrer 242. maddesine göre, Maliye Bakanlığı; 

e-defter, kayıt ve belgelerin oluĢturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazı 

ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına iliĢkin 

usul ve esasları belirlemeye, elektronik ortamda tutulmasına ve düzenlenmesine izin 

verilen defter ve belgelerde yer alması gereken bilgileri internette dahil olmak üzere her 

türlü elektronik bilgi iletiĢim araç ve ortamında Maliye Bakanlığına veya belirleyeceği 

gerçek veya tüzel kiĢilere aktarma zorunluluğu getirmeye, bilgi aktarımında uyulacak 

format ve standartlar ile uygulamaya iliĢkin usul ve esasları tespit etmeye ve bu kanun 

kapsamına giren iĢlemlerde elektronik imza kullanım usul ve esaslarını düzenleme ve 

denetlemeye yetkili kılınmıĢtır. Bunun yanında, Maliye Bakanlığı VUK uyarınca kağıt 

ortamında düzenlenen, tutulan, muhafaza ve ibraz edilen defter ve belgeler yerine, aynı 

bilgileri içeren e-defter ve e-belgelerin oluĢturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası 

ve ibrazına iliĢkin usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıĢtır  (VUK 361 Sıra No‟lu 

Genel Tebliği, 2006). 
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Geleneksel yöntemlerle tutulan defter, belge ve kayıtlar yerine elektronik ortamda 

tutulan defter, belge ve kayıt sistemine geçiĢ hem vergi idaresi hem de mükellefler 

açısından önemli faydalar sağlamaktadır. Defter, belge ve kayıtların elektronik ortamda 

tutulmasının geleneksel yöntemlerle tutulan defter, belge ve kayıtlara hukuki açıdan eĢ 

tutulmasıyla birlikte baĢlangıçta kırtasiye, baskı, muhafaza ve nakil gibi maliyetlerde 

önemli düĢüĢler sağlanmaktadır. Bununla birlikte kayıtların tutulması ve verilerin 

iĢlenmesi elektronik ortamda çok daha kolaylaĢmıĢ ve bir defa oluĢturulan kaydın pek çok 

amaç için kullanılabilmesi sağlanmıĢtır. Ayrıca verilerin iĢlenmesi sırasında 

gerçekleĢebilecek hataların en alt düzeye inmesi de maliyetlerin düĢmesini sağlamaktadır. 

Mükellefler açısından kayıtların elektronik ortamda tutulması, ibrazı ve saklanması 

maliyeti geleneksel yönteme göre çok daha düĢük olacaktır.  Vergi idaresi açısında ise, 

elektronik ortamdaki kayıtların denetimi geleneksel yönteme göre çok daha hızlı ve doğru 

olacaktır (Alptürk, 2005: 246-252). 

 

Farklı iktisadi olaylar ve büyüklükler için farklı defterlerin tutulması zorunluluğu, 

bu iĢ için oluĢturulacak farklı yazılımları gerektirmektedir. Ayrıca gerçek veya tüzel kiĢiler 

tarafından oluĢturulacak bu yazılımlarda belli bir standardın sağlanması da Ģarttır. Bunun 

yanında, elektronik ortamda tutulan defter ve belgelerin yetkili kurumlar tarafından 

doğrulanabilir Ģekilde izlenebilmesi için yazılımın geliĢtirilmesi ve yeterli bilgi birikimine 

sahip personele ihtiyaç bulunmaktadır (Yıldız, 2002: 151-152). 

 

Beyanname ve Bildirim Ödevleri: VUK‟un mükerrer 257. maddesiyle verilen 

yetkilere istinaden Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan çeĢitli tebliğler ile elektronik 

ortamda beyanname vermenin sağlanması, yaygınlaĢtırılması ve zorunlu hale getirilmesi 

ile ilgili olarak bir takım düzenlemeler yapılmıĢtır (Toydemir, 2009: 

http://www.huseyinust.com).  

 

340 Sıra No‟lu VUK Genel Tebliğine göre; e-beyanname düzenlemesinin amacı, 

mükelleflerin vergilendirmeye iliĢkin ödevlerini yerine getirmede, geliĢen bilgi iĢlem 

teknolojilerinden yararlanmak, vergi beyannameleri ile bildirim ve eklerinin kolay, hızlı, 

ekonomik ve güvenilir bir Ģekilde idareye intikalini sağlamak, vergi beyannamelerinin 

doldurulmasındaki hataları en aza indirerek mükellef mağduriyetini önlemek, vergi 

dairesinin beyanname kabul, tarh, tahakkuk ve tahsilat iĢlemlerini azaltarak iĢ ve 

http://www.huseyinust.com/
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iĢlemlerini kolaylaĢtırmak ve diğer alanlarda mükellefe daha iyi hizmet vermesini 

sağlamaktır.  

 

E-beyanname uygulaması, mükelleflerin sisteme uyum sağlayabilmesi için gerekli 

alt yapıya sahip olmaması, vergi dairelerinin bu konudaki bilgi ve deneyim düzeyinin 

farklı olması, vergi idaresi tarafından mükelleflerin yeterince yönlendirilmemesi, 

mükelleflerin mevcut düzenlemelere yeterince hakim olamaması gibi sorunlara yol 

açmıĢtır (Toydemir, 2009: http://www.huseyinust.com). Maliye Bakanlığı tarafından 

baĢlatılan e-beyanname sistemi hem teknolojik geliĢmelerin yakından takip edilmesi hem 

de vergi idaresi tarafından gerçekleĢtirilen denetim iĢlemlerinin kolaylaĢtırılması açısından 

büyük önem taĢımaktadır. 

 

Ödeme Sistemi: Alıcı ile satıcının yüz yüze gelmediği e-ticaret uygulamasında 

güvenli bir ödeme sistemi çok büyük önem taĢımaktadır. E-ticaretin geliĢmesine katkıda 

bulunan unsurlarından birisi de e-ticarete uygun güvenilir bir ödeme sisteminin varlığıdır. 

E-ticaretin bugüne kadar göstermiĢ olduğu geliĢmeler ıĢığında baktığımızda, elektronik 

ortamda yapılan alıĢveriĢlerde genel itibariyle kredi kartı kullanılmaktadır. Bunun yanında, 

e-para, e-çek gibi ödeme araçları da zaman zaman kullanılmaktadır. E-ticaretteki ödeme 

araçları ikinci bölümde açıklandığı için burada tekrar ele alınmayacaktır.  

 

3.4.3. Elektronik Ticarette Vergi Denetimi 

 

E-ticaret faaliyetlerinde tarafların vergi idareleri tarafından kesin olarak 

belirlenebilmesi oldukça güçtür. Bununla birlikte, e-ticaret faaliyetleri coğrafi sınırlamaya 

dahil olmadığı için faaliyetlerin hangi ülkede gerçekleĢtiğinin tespit edilmesi konusunda 

problemler meydana gelmektedir. Uluslararası alanda vergi kaçırmaya elveriĢli olan e-

ticaret birçok açıdan e-ticaret faaliyetlerinin denetimini güçleĢtirmektedir. Diğer taraftan 

internet ortamından gönderilen bilgilerin güvenliğine iliĢkin olarak yaĢanan teknolojik 

geliĢmeler sayesinde vergi idaresinin, vergi denetimi ile ilgili uygulamalarını 

kolaylaĢtırmaktadır. Yine, günümüzde birçok vergi idaresi, yapılan iĢlemleri daha etkin 

kılan internet temelli programlar kullanmaktadır. Bu hizmetler sayesinde mükelleflerin 

vergi kurallarına uyumu kolaylaĢmakta ve vergi dairelerince zaman tasarrufu sağlanarak 

vergi denetiminde etkinlik sağlanmaktadır (Yıldız, 2002: 151). Bu baĢlık altında elektronik 

http://www.huseyinust.com/
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fatura kayıt sistemi (EFKS), e-defter, e-beyanname, e-haciz, e-imza, e-sözleĢme ve vergi 

idarelerinin uygulamaları ele alınacaktır.  

 

Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS): Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) 

genel olarak, mükellefler tarafından bilgi iĢlem sistemi aracılığıyla e-belge olarak 

düzenlenen faturalarda bulunan bilgilerin belirlenmiĢ standartlarda ve elektronik ortamda 

Gelir Ġdaresi BaĢkanlığına aktarılması suretiyle faturalara ait ikinci nüshaların kağıt 

ortamında saklanması zorunluluğunu ortadan kaldıran; belli Ģartlar dahilinde faturalara ait 

birinci nüshaların güvenli elektronik imzalı (e-imza) dijital belge Ģeklinde oluĢturulması ve 

alıcılara iletilmesine olanak sağlayan bir sistemdir (Ġnce, 2009: 246). Diğer bir ifadeyle 

EFKS, e-belge olarak düzenlenen faturalarda bulunan bilgilerin belirli standartlar dahilinde 

ve elektronik ortamda Gelir Ġdaresi BaĢkanlığına aktarılmasıdır. 

 

 “E-fatura; yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere 

sahiptir” (VUK 397 Sıra No‟lu Genel Tebliği, 2010). 

 

Sonuç olarak, EFKS kiĢi veya kuruluĢların düzenledikleri faturalardaki bazı 

bilgilerin belirlenen esaslar çerçevesinde Gelir Ġdaresi BaĢkanlığına gönderilmesi suretiyle 

faturaların elektronik ortama taĢınmasını sağlayan bir sistemdir. 

 

Elektronik Defter (E-Defter): VUK 361 Sıra No‟lu Genel Tebliğinde yer alan 

ifadeye göre, e-defter: “ġekil hükümlerinden bağımsız olarak, VUK‟a göre tutulması 

zorunlu olan defterlerde yer alan bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür” olarak 

tanımlanmıĢtır. E-defter ile ilgili düzenleme yapma yetkisi Maliye Bakanlığına verilmiĢtir.  

 

Tebliğde, sistemdeki kayıtların “değiĢtirilmemesi, bozulmaması, silinmemesi, 

okunmaz hale getirilmemesi, eriĢilememesi” gibi hususlara karĢı önlemler içeren kontrol 

mekanizmalarına yer verilmesinin gerektiğinden bahsedilmektedir. Bununla birlikte 

sistem, kayıtların çağrılması ve basılması iĢlemlerini ve kayıtların eksiksiz ve kolaylıkla 

okunabilir kağıt baskılarını üretebilme imkanına sahip olmalıdır (VUK 361 Sıra No‟lu 

Genel Tebliği, 2006). 
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Elektronik Beyanname (E-Beyanname): Mükelleflerin vergiyle ilgili 

yükümlülüklerini yerine getirmede, geliĢen bilgi ve iletiĢim teknolojilerinden yararlanmak, 

beyannameler ile bildirim ve eklerin kolay, hızlı, ekonomik ve güvenilir olarak hazırlanıp 

idareye gönderilmesini sağlamak, beyannamelerin doldurulması sırasında yapılan hataları 

en aza indirerek mükelleflerin mağduriyetini önlemek, vergi dairesinin beyanname kabul, 

tarh, tahakkuk ve tahsilat iĢlemlerini azaltarak iĢ yükünü hafifletmek ve diğer alanlarda 

mükelleflere daha iyi hizmet vermek amacıyla e-beyanname uygulaması oluĢturulmuĢtur. 

Bu noktada mükellefler Gelir Ġdaresi BaĢkanlığının internet sitesi aracılığıyla 

beyannamelerini elektronik ortamda verebilmekte ve borcu yoktur yazısını aynı Ģekilde 

alabilmektedir (Ġnci, 2009: 248). 

 

Elektronik Haciz (E-Haciz): E-haciz, kamu alacaklarının hızlı bir Ģekilde tahsili, 

takip masraflarının (posta, kırtasiye) ve idare ile ilgili kurumların iĢ yükünün azaltılması, 

zaman tasarrufu sağlanması ve haciz uygulamalarının elektronik ortamda yapılması 

amacıyla geliĢtirilmiĢtir (Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı [GĠB], 2010: 12).  

 

GeliĢtirilen otomasyon sistemi ile vergi borcunu ödemeyen mükellefin banka 

hesabının durumu, gayrimenkul, araba ve diğer mal varlıkları anında görülebilecektir. Bu 

noktada, e-haciz projesinde herhangi bir yazıĢmaya gerek olmaksızın elektronik ortamda 

icra iĢlemleri gerçekleĢebilecektir (Ġnce, 2009: 250). 

 

Elektronik İmza (E-İmza): 2004 yılında yürürlüğe giren5070 Sayılı Elektronik 

Ġmza Kanunu (EĠK)‟nda yer alan Ģekliyle e-imza; baĢka bir elektronik veriye eklenen veya 

elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan 

elektronik veriyi ifade eder. E-imza; bir bilginin üçüncü tarafların eriĢimine kapalı bir 

ortamda, bütünlüğü bozulmadan (bilgiyi ileten tarafın oluĢturduğu dijital haliyle) ve 

tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini elektronik veya benzeri araçlarla garanti eden 

harf, karakter veya sembollerden oluĢur (Elektronik Ġmza (t.y.), http://www.e-imza.gen.tr).  

 

GerçekleĢtirdiğimiz iĢlemlerin birçoğunda kullandığımız imza genel anlamda belirli 

amaçlarla kullanılır. Ġmzalanan belge, imza sahibi tarafından bir anlaĢmazlık durumunda 

kanıt olarak kullanılabilir. Yapılan iĢlemin resmiyet kazanması açısından kullanılabilir. 

Hukuki veya diğer durumlarda imza baĢvuru ya da talebin onaylanması amacıyla kullanılır. 

http://www.e-imza.gen.tr/


113 

Son olarak yazılı bir belge üzerindeki imza genellikle açıklık ve doğruluk hissi yaratır. 

Ayrıca iĢlemleri hızlandırmak ve kolaylaĢtırmak amacıyla kullanılır (Digital Signature 

Guidelines, 1996: 5) 

 

E-imza kavramı çok genel bir tanım olup kiĢilerin elle atmıĢ olduğu imzaların 

tarayıcıdan geçirilmiĢ hali olan sayısallaĢtırılmıĢ imzaları, kiĢilerin göz retinası, parmak izi 

ya da ses gibi biyolojik özelliklerinin kaydedilerek kullanıldığı biyometrik önlemleri içerin 

e-imzaları veya bilginin bütünlüğünü ve tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlayan 

sayısal imzaları içermektedir (Elektronik Ġmza (t.y.), http://www.e-imza.gen.tr). 

Biyometrik imza, kiĢinin doğal fiziksel özelliklerine dayalı olarak oluĢturulmuĢ ve kiĢiye 

özel bir kimlik belirleme yöntemidir. Günümüzde uygulanan biyometrik yöntemler; 

parmak izi, retina taraması, iris yapısı, yüz özellikleri ve ses gibi fiziksel öğeleri 

içermektedir. Belirtmek gerekir ki, bu imza yöntemini kontrol altında tutacak genel hukuki 

ilkelerin, açık anahtar Ģifreleme teknolojisi için geçerli olanlardan farklılık taĢıdığı 

düĢünülmektedir (Yaltı, 2001: 131). Sayısal imza ise, e-imzanın özel bir çeĢidi olup, bir 

anahtar çifti (açık ve gizli anahtarlar) ile elektronik ortamda iletilen veriye vurulan bir 

mühürdür. Sayısal imza sayesinde göndericinin kimliği açık ve net bir Ģekilde teyit edilir. 

Bununla birlikte, e-belgenin orijinalliğini ve güvenilirliğini mümkün kılar. Gönderici için 

ve mesajın gönderildiği taraf için tek olan sayısal imzalar doğrulanabilir ve inkar edilemez. 

Sayısal imzada amaç; elle imza atma iĢlemini elektronik ortamda yapabilmek için zemin 

yaratmaktır. Sayısal imzanın iĢlevi; elektronik ortamda aslından ayrılamayan sahte imzayı 

ve orijinal belgelerin değiĢtirilmesini önlemektir (Sayısal Ġmza Nedir? (t.y.), 

http://www.tesk.org.tr). Sayısal imza üç temel unsurdan meydana gelmektedir. Bunlar; 

açık anahtar, özel anahtar ve iletiĢim sırasında aradaki güvenliği sağlayacak sayısal 

sertifikadır. Açık anahtarlar alıcı tarafından gönderilen ve gelen verinin sahibinin ve 

doğruluğunun tespitinde, özel anahtarlar ise verinin Ģifrelenmesinde kullanılır. Bu iki 

anahtarın birbirinden ayrılarak güvenlik sorununu kesin olarak çözdüğü söylenebilir. 

Sertifika da gönderilen iletinin kime ait olduğunu tescil eder (ErmiĢ, 2006: 124). Kısacası 

sayısal imza elektronik ortamda gerçeğinden ayırt edilemeyen sahte imzayı ve gerçek 

belgelerin değiĢtirilmesini engellemektedir. Sayısal imzanın amacı ise, elle atılan imza 

iĢleminin elektronik ortama aktarılmasıdır. 

 

http://www.e-imza.gen.tr/
http://www.tesk.org.tr/
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Elektronik Sözleşme (E-Sözleşme): E-sözleĢme geleneksel iletiĢim araçları ve 

yolları kullanılmadan, tamamen elektronik ortamda internet üzerinden düzenlenen 

sözleĢmelerdir (Alptürk, 2005: 255). Avrupa Birliği Komisyonu ve Parlamentosunun 2000 

yılında gerçekleĢtirdiği toplantısında alınan kararlara göre, üye ülkelerin sözleĢme oluĢum 

süreçlerindeki tüm aĢamaların yasal düzenlemelerini elektronik ortama uyum sağlayacak 

Ģekilde değiĢtirmeleri önerilmiĢtir (European Parliament and of the Council, 2000: 15). 

 

Borçlar Kanunu‟na göre sözleĢmenin kurulabilmesi için bazı Ģartların varlığı 

gerekmektedir. Bu Ģartlar, sözleĢme tarafları, irade beyanlarının karĢılıklı ve birbirine 

uygun olmasıdır.  

 

Ticari bir sözleĢmenin kurulması için aranan Ģartlar e-ticaret içinde geçerlidir. 

KiĢinin e-imza ile göndermiĢ olduğu sözleĢme yapma teklifi icap, muhatabın bu teklifi 

kabul ettiğini elektronik ortamda iletmesi ise kabuldür. Muhatabın elektronik ortamda 

gönderdiği kabul beyanının icapçıya ulaĢması ile ticari sözleĢme kurulmuĢ sayılır. Kabul 

beyanının muhatap tarafından gönderildiği anda, ticari sözleĢme hükümlerini doğurmaya 

baĢlar. Ancak, kabul beyanının icapçıya ulaĢması ile gönderilme anı arasında pek uzun bir 

zaman geçmediğinden, kural olarak elektronik ortamda yapılan bir sözleĢmenin kurulması 

anı ile hüküm ve sonuçlarını doğurmaya baĢladığı tarih aynı tarihtir (Elektronik Ticaret 

Koordinasyon Kurulu [ETKK], 1998: http://eticaret.garanti.com.tr).  

 

E-ticarette iliĢkilerin kapsamı oldukça geniĢ olmakla birlikte kurulan iliĢkinin 

türüne göre beĢ ana baĢlıkta değerlendirilebilir. Bunlar aĢağıda açıklanmıĢtır (Canpolat, 

2001: 15–17):  

 

 Elektronik Veri DeğiĢimi: Bu sadece bilgisayarlar arasında gerçekleĢen veri 

değiĢimidir. Verinin kuruluĢlar arasında elektronik aktarımı ya da alıĢveriĢidir 

(Küçükyılmazlar ve diğerleri, 2006: 47). 

 Fiziki Mal SatıĢında SözleĢme OluĢumu: Fiziksel ürünlerin elektronik ortamda 

satıĢı mümkündür. Yapılan sözleĢme e-ticaret araçlarından birisiyle yapılsa 

dahi satıcının ürünü teslim etmesi fiziki Ģekilde gerçekleĢecektir. Alıcının ise 

ürünün parasını ödemesi genel olarak kredi kartı kullanılarak yerine 

getirilecektir. 

http://eticaret.garanti.com.tr/
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 Dijital Ürünlerin SatıĢında SözleĢme OluĢumu: Dijital ürünlerin satıĢı ve alımı 

e-ticarete özgü bir uygulamadır. SözleĢme oluĢumu ve borçların ifası aynı 

zamanda elektronik ortamda gerçekleĢmektedir. Satıcı, sattığı dijital ürünün 

alıcı tarafından bilgisayara indirilmesiyle satıĢ iĢlemini gerçekleĢtirmiĢ olur. 

Alıcı ise ödemeyi yaptığında borcunu ifa etmiĢ olur.  

 Hizmet Temininde SözleĢme OluĢumu: E-ticarette hizmet temini ile web 

sayfalarından karĢı tarafa fiilen hizmet taahhüdü altına girilmesi ifade 

edilmektedir. Bankacılık hizmetleri, otel veya uçak bileti rezervasyonu, proje 

hazırlanması vb. iĢlemler hizmet taahhüdü olarak kabul edilebileceği gibi 

sözleĢmenin fiziki bir iĢlemle ifa edilebileceği durumlarda bu kapsama 

girmektedir. SözleĢme ve borç ifası elektronik ortamda sağlanabilir.  

 Bilgi Temininde SözleĢme OluĢumu: ĠliĢkiye giren tarafları borç altına 

sokmadığı için ifadan söz edilemez. Sadece bilginin iletilmesi (hava raporu, 

maç sonucu) istendiğinden taraflardan bir davranıĢ beklenmektedir. 

 

3.4.4. Elektronik Ticarette Bilgisayar Destekli Vergi Denetimi 

 

Türkiye‟de bilgisayar destekli vergi denetimine yönelik olarak hazırlanmıĢ birçok 

proje bulunmaktadır. Bunların en önemlileri arasında VEDOP, VERĠA, VEDOS ve 

EMKAS gibi bilgi iĢlem uygulamaları gösterilebilir. 

 

Vergi Dairesi Tam Otomasyon Projesi (VEDOP): Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı‟nın 

2004 yılı faaliyet raporuna göre Vergi Dairesi Tam Otomasyon Projesi (VEDOP) 

bilgisayar teknolojisinin yeni olanaklarıyla vergi dairesi fonksiyonlarının tümünü içeren 

bilgi iĢlem uygulamasının vergi dairelerine yaygınlaĢtırması ile bölge ve merkez network 

yapısının kurulmasıdır (GĠB, 2005: 75) VEDOP‟a, vergi dairesi iĢlemlerinin tümünün 

bilgisayarlarla yapılarak vergi dairesinin iĢ yükünü hafifletmek, vergi dairesi 

çalıĢmalarında etkinlik ve verimliliği artırmak ve bilgisayarların bağlı olduğu network ağı 

üzerinden toplanan bilgilerden sağlıklı bir karar, destek ve yönetim bilgi sistemi 

oluĢturulması amacıyla baĢlanmıĢtır. Ġlk olarak 1998 yılında VEDOP-1 kapsamında 

Ġnternet Vergi Dairesi, 01.09.2000‟den itibaren kurumlar vergisi mükellefleri, 

01.09.2001‟den itibaren gelir vergisi mükellefleri için hizmet vermeye baĢlanmıĢtır. 

VEDOP–2 projesi ile de 01 Ekim 2004 tarihi itibari ile e-beyanname uygulamasına 
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geçilmiĢ olup sistemin üçüncü aĢaması olan VEDOP–3 projesi 20 Ekim 2008 tarihinde 

baĢlamıĢtır (GĠB, 2010: 12). 

 

VEDOP uygulamaları ile evrak giriĢinden baĢlayarak sicil, tahakkuk, düzeltme, 

tarhiyat, iade, araç tescil, muhasebe, özlük iĢlemleri gibi vergi dairesinin bütün iĢlemleri 

birbiriyle entegre Ģekilde bilgisayar ortamında yapılmakta ve uygulamada kullanılan defter, 

belge ve çeĢitli raporlar bilgisayar yardımıyla hazırlanmaktadır (GĠB, 2005: 75). VEDOP-2 

ile ise daha etkin ve mükelleflerine daha iyi hizmet veren bir gelir idaresi oluĢturma 

çalıĢmaları devam etmiĢ ve bu uygulama ile beyannamelerin internet üzerinden alınmasına 

baĢlanmıĢtır (GĠB, 2005: 79). Buna göre oluĢturulan yeni sistem ile birlikte kayıtdıĢı 

ekonominin kayıt altına alınması ve mükelleflerin vergi kaçırmalarının önlenmesi 

amaçlanmaktadır. Ayrıca mükelleflerin verdikleri beyannamelerin doğruluğunun kontrolü 

yapılarak vergi gelirlerindeki düĢüĢler önlenmektedir.  

 

VEDOP-3 ile birlikte vergi daireleri arasında uyum sağlanmıĢtır. Buna göre, 

Balıkesir‟de faaliyet gösteren A mükellefiyle ilgili bütün bilgiler, Trabzon‟daki vergi 

dairesinde de görülebilecektir. Vergi, ceza ve gecikme zamları, elektronik ortamda tahsil 

edilecektir. Bununla birlikte vergi mükelleflerinin bütün vergi borç ve alacakları banka 

hesaplarında olduğu gibi tek kalemde gösterilmesine olanak sağlayan mükellef cari hesabı 

oluĢturulacaktır. Bütün verilerin aynı anda arĢive yüklenmesi sağlanarak otomatik arĢiv 

oluĢturulacaktır. Ayrıca e-haciz, e-fatura, kağıtsız yazıĢma ve defterlerin elektronik 

ortamda tutulması gibi amaçlar gerçekleĢtirilecektir (Anadolu Ajansı, 2009: 

http://www.memurlar.net). 

 

Veri Ambarı (VERİA): Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı tarafından hayata geçirilen Veri 

Ambarı (VERĠA) Projesi, iç ve dıĢ kaynaklardan elde edilen veriler ile diğer kamu ve özel 

sektör kuruluĢlarından sağlanan verilerin iĢlenmesi suretiyle kayıtdıĢı ekonomi ve vergi 

kaçakçılığı ile mücadele edilmesine yönelik kullanılması amaçlanan bir projedir (GĠB, 

2010: 14). Diğer bir deyiĢle, beyan dıĢı kalmıĢ vergilerin tespit edilmesi ve mükellef 

beyanlarının doğruluğunun kontrolünün yapılarak bilgilerin toplanması ile incelenmesi ve 

elde edilen verilerin veri ambarına aktarılarak değerlendirilmesini amaçlayan bir 

uygulamadır.  
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Vergi Denetmenleri Otomasyon Sistemi (VEDOS): Vergi Denetmenleri 

Otomasyon Sistemi (VEDOS) ile amaçlanan hedefler arasında; vergi kayıp ve kaçağı ile 

mücadelede etkin denetim planlarının yapılabilmesi, eĢ zamanlı olarak yürütülebilmesi, 

vergi denetmenleri tarafından yapılacak çalıĢmalarda uygulama birliği ve vergi 

denetmenlerinin daha verimli çalıĢmalarının sağlanması gösterilebilir. VEDOS ile 

mükelleflerin yasal kayıtlarının ve Merkezi Risk Analizi Sistemi çerçevesinde elde edilen 

verilerin elektronik ortamda vergi denetim elemanlarına aktarımı sağlanarak vergi 

incelemelerine hız ve etkinlik kazandırılacaktır (GĠB, 2010: 15). 

 

Elektronik Muhasebe Kayıt ve Arşiv Sistemi (EMKAS): 2006 yılı faaliyet 

raporuna göre VUK Mükerrer 242. maddesi gereğince e-defter, kayıt ve belgelerin 

oluĢturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazı ile defter ve belgelerin 

elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına baĢlanmıĢtır. Elektronik 

Muhasebe Kayıt ve ArĢiv Sistemi (EMKAS) mükelleflere ait defter, kayıt ve belgelerin 

elektronik ortamda alınarak arĢivlenmesini hedeflemektedir (GĠB, 2007: 58-59). 
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Bilgi ve iletiĢim teknolojilerinde yaĢanan yeniliklerle birlikte 21. yüzyılın en 

önemli ekonomik geliĢmelerinden birisi olarak kabul edebileceğiz e-ticaret hayatın her 

alanında köklü değiĢikliklere yol açmıĢtır. Ġnsan hayatında köklü değiĢikliklere yol açan bu 

teknolojik yeniliklerin baĢında ise kuĢkusuz internet gelmektedir. Ġnsanlar, geliĢen 

teknoloji ile birlikte artık ev veya iĢyerlerinden ayrılmadan bütün iĢlerini 

yapabilmektedirler. Ġnternet, baĢlangıçta askeri amaçlar için geliĢtirilmiĢtir, ancak zamanla 

ve insanların yaĢam tarzındaki değiĢimler ile birlikte farklı alanlarda kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır. Bugün internet aracılığıyla bankacılık iĢlemleri, vergi iĢlemleri, rezervasyon 

iĢlemleri, online ihaleler ve ticari faaliyetler gibi birçok iĢlem yapılabilmektedir.  

 

E-ticaret faaliyetleri, geçmiĢten günümüze kadar birçok farklı araç yardımıyla 

gerçekleĢtirilmektedir. E-ticaret faaliyetlerinde ilk olarak telefon kullanılmıĢtır. Telefonun 

yanında faks ve televizyon gibi araçlarda kullanılmaktadır. Ancak bu araçların 

özelliklerinden kaynaklanan bazı eksiklikler sebebiyle fazla tercih edilmemektedir. ĠletiĢim 

hizmetleri ile bilgisayar teknolojisinin buluĢmasıyla birlikte e-ticaret alanında büyük 

geliĢmeler yaĢanmaya baĢlanmıĢtır.  Bu büyük geliĢmelerin baĢında ise internet 

gelmektedir. Ġnternet kullanımının artmasına paralel olarak hızla geliĢen ve yaygınlaĢan e-

ticaret faaliyetleri günümüzde gerçekleĢen toplam ticaret hacminin büyük bir kısmını 

oluĢturmaktadır. Gün geçtikçe e-ticaret hacminin artmasına bağlı olarak devletlerin e-

ticaret faaliyetlerini vergilendirmede yaĢadıkları sorunlarda artmaya baĢlamıĢtır.  

 

E-ticaretin vergilendirilmesinde karĢılaĢılan sorunların büyük bir kısmı ise ulusal ve 

uluslararası vergilendirme alanında yaĢanan sorunlardır. Geleneksel ticaret alanında 

mevcut olan vergisel düzenlemeler e-ticaretin vergilendirilmesi konusunda yetersiz 

kalmaktadır. Mevcut vergisel düzenlemelerin temelini coğrafi olarak bir yere bağlılık 

oluĢtururken, e-ticaret alanında fiziki anlamda herhangi bir yere bağlılık söz konusu 

değildir. E-ticaretin tamamen bağımsız bir nitelikte olması sebebiyle ülkeler arasında 

vergilendirme yetkisi açısından sorunlar yaĢanmaktadır.  Diğer bir sorun ise; gelirin elde 
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edildiği yer, tam mükellefiyet ve matrah tespiti gibi konularda yaĢanan karıĢıklıklardır. Bu 

karıĢıklıklar, ülkelerin karĢılıklı olarak anlaĢarak ortak bir görüĢe varmaları ve bu görüĢleri 

uygulamaları halinde çözümlenebilir. E-ticaretin vergilendirilmesi konusunda uluslararası 

alanda kabul gören görüĢ, e-ticaretin mevcut yasa ve düzenlemelere göre 

vergilendirilmesidir.  

 

E-ticarete mevcut yasa ve düzenlemeler uygulandığında gelir ve harcama vergileri 

açısından bazı güçlüklerin ortaya çıktığı görülmektedir. Gelir üzerinden alınan vergiler 

açısından mükellefiyetin tespiti, gelirin elde edildiği yer, iĢyeri kavramı ve vergi 

matrahının belirlenmesi gibi konularda sorunlar yaĢanmaktadır. Bu durumda karĢımıza 

çıkan ilk sorun e-ticaret faaliyetlerinden elde edilen gelirin hangi ülke tarafından 

vergilendirileceğidir. E-ticaretin vergilendirilmesinde geleneksel ticarette olduğu gibi 

ikamet ilkesine göre vergilendirilmesi kararı alınmıĢtır. Duruma harcama vergileri 

açısından bakıldığında fiziki mal ve hizmetlerin vergilendirilmesinde pek fazla sorun 

yaĢanmamakla birlikte, esas sorun dijital mal ve hizmetlerin vergilendirilmesi konusunda 

karĢımıza çıkmaktadır. KDV ele aldığında asıl sorunun fiziki ve dijital ürün ayrımından 

kaynakladığı görülmektedir. Fiziki ürünler gümrüklerden geçtiği için vergilendirme 

açısından bir sorunla karĢılaĢılmamaktadır. Ancak dijital ürünlerde iĢlemler elektronik 

ortamda gerçekleĢtiğinden ülkelerin vergi idareleri açısından bunların tespiti 

imkansızlaĢmakta ve hangi ülkenin vergilendireceği konusunda sorunlar yaĢanmaktadır. 

Ayrıca e-ticaretten damga vergisi, gümrük vergisi ile banka ve sigorta muameleleri 

vergilerinin de etkilendiği ve bazı sorunlarla karĢı karĢıya kaldığı görülmektedir. Örneğin 

gümrük vergisinde dijital mal ve hizmetlerin tesliminde bazı sorunlar yaĢanmaktadır. Buna 

göre dijital mal ve hizmetlerin gümrükten geçme zorunluluğu yoktur. Bu durumda dijital 

mal ve hizmetler gümrük vergisi açısından ele alındığında söz konusu mal ve hizmetlerin 

ya vergiden muaf tutulması ya da iĢlemin muhataplarının sorumlu tutulması 

gerekmektedir.  

 

E-ticaret, nitelik ve iĢlevsel açıdan geleneksel ticaretten farklıdır. Var olan bu 

farklılıklar ise beraberinde bazı sorunlar getirmektedir. Vergi idareleri zaman zaman banka 

gibi aracı kuruluĢlara mükelleflerin iĢlemleri hakkında bilgi toplamak amacıyla 

baĢvurabilirler. Bu aracı kuruluĢlar mükellef beyanlarının doğruluğunun belirlenmesinde 

önemli role sahiptir. Diğer bir ifadeyle bu aracı kuruluĢlar vergi idareleri için bilgi kaynağı 
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niteliğindedir. Ancak e-ticaret iĢlemleri bu aracılara gerek duyulmaksızın 

gerçekleĢtiğinden vergi idarelerinin gerekli duyduklarında baĢvurdukları bilgi kaynakları 

ortadan kalmaktadır.  

 

Transfer fiyatlandırması olarak adlandırılan faaliyetlerde e-ticaretin 

vergilendirilmesinde büyük sorunlar yaratmaktadır. Bu yöntem çok uluslu Ģirketler 

tarafından kullanılmaktadır. Çok uluslu Ģirketler genellikle mal ve hizmet alıĢveriĢini bağlı 

Ģirketleri ile gerçekleĢtirmektedir. Bu alıĢveriĢ faaliyetinde fiyatlar piyasa koĢulundaki 

fiyatlardan biraz farklı olmaktadır.  Ayrıca ülkelerin vergi oranları da önemli bir rol 

oynamaktadır.  Buna göre, vergi yükü düĢük ülkeye ucuz fiyatla mal satılmakla, buradan 

yapılacak ithalat için aĢırı fiyatlar uygulanabilmektedir. Bu sayede çok uluslu Ģirketler 

vergi yüklerini, gelirlerini yüksek vergi oranına sahip ülkelerden düĢük vergi oranlarına 

sahip ülkelere aktarmak suretiyle azaltmaktadır. E-ticaret, transfer fiyatlandırmasının daha 

hızlı ve kolay uygulanmasına olanak sağlamakta ve çok uluslu Ģirketlere büyük vergisel 

avantajlar sağlamaktadır. 

 

Bunun yanı sıra off-shore faaliyetlerin hız kazanması ve genellikle vergi cenneti 

olarak adlandırılan ülkelerde yürütülmesi vergi idarelerinin mükellefler hakkında bilgi 

toplamasına engel olmaktadır. Bu ortamda gerçekleĢen iĢlemlerde, iĢlemi 

gerçekleĢtirenlerin kimlik bilgilerinin ve elde edilen gelirin niteliğinin belirlenmesi 

oldukça güçtür. Çünkü vergi cennetlerinin en önemli avantajı gizliliktir.  Bu yüzden vergi 

idareleri mükellef hakkında yeterli bilgiye ulaĢamamakta ve denetim faaliyetlerini yerine 

getirememektedir.  

 

E-ticaretle birlikte vergi kayıp ve kaçaklarında artıĢ yaĢanmaya baĢlamıĢtır. Bunun 

sebebi ise vergi idarelerinin, mükelleflerin gelir, servet ve harcamalarına iliĢkin olarak 

yeterli bilgiye sahip olamaması gösterilebilir. Ayrıca elektronik ortamda gerçekleĢen 

faaliyetlerin ve bu faaliyetleri gerçekleĢtiren kiĢilerin kimlik bilgilerinin tespiti oldukça 

güç, hatta imkânsızdır. Elektronik ortamda müzik, kitap ve danıĢmanlık gibi her türlü 

dijital mal ve hizmetlerin alım satımı gerçekleĢmektedir. Burada üzerinde durulması 

gereken nokta, bu tür mal ve hizmet satımını gerçekleĢtiren firma ya da kiĢilerin, müĢteri 

ile aynı ülkede olmasının gerekmediğidir. Çünkü dijital mal ve hizmetlerin satıĢ, teslim ve 

ödeme iĢlemlerinin tümü elektronik ortamda gerçekleĢmektedir. Bu Ģekilde gerçekleĢen 
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ticari faaliyetlerde genellikle alıcı ve satıcılar durumu vergi idaresine bildirmeyerek 

vergiden kaçınma yoluna gitmektedirler. Bununla birlikte dijital ürünlerin kaç kez 

satıldığının belirlenmesi olanaksızdır. SatıĢ miktarının belirlenebilmesi için satıcının, 

satılan kopyaların sayısının kaydını tutması gerekmektedir. Ayrıca e-ticaret sınır ötesi 

rekabet avantajı sağlamaktadır. E-ticaret faaliyetleri gerçekleĢtiren firmalar, sıkı vergi 

politikası uygulayan ülkelerden kaçınarak daha uygun vergi politikalarının olduğu ülkelere 

yönelmektedir. Bu ise e-ticaret faaliyetlerinin vergi dıĢı kalmasına ve vergi denetiminin 

etkinliğinin azalmasına sebep olmaktadır. 

 

Günümüzde e-ticaret sayesinde sıklıkla duymaya baĢladığımız bir olgu da 

elektronik vergi denetimi, diğer bir ifadeyle bilgisayar destekli vergi denetimi kavramıdır. 

Elektronik vergi denetimi sayesinde mükellef beyanlarının doğruluğu kontrol edilecek ve 

varsa beyana dahil edilmeyen iĢlemler belirlenerek beyana dahil edilecektir. Ayrıca daha 

önceden kayıt altına alınmamıĢ mükelleflerin gerçekleĢtirdiği iĢlemler belirlenerek kayıt 

altına alınması sağlanacaktır. Böylece kayıtdıĢı ekonomi biraz da olsa önlenmiĢ olacaktır.  

 

Etkin bir vergi denetimi için doğru bir denetim planlaması yapılmalıdır. Denetim 

faaliyetinin ilk aĢaması olarak düĢünebileceğimiz denetim planlaması ile denetimin 

etkinliği artırılabilir. Ayrıca denetim planlaması sayesinde çalıĢma maliyetlerinin makul bir 

düzeyde tutulması da sağlanabilir. Doğru bir denetim planlaması; denetimin gerçekleĢtiği 

tüm alanları, sorunları ve mükellefler ile yaĢanabilecek anlaĢmazlıkları dikkatli bir Ģekilde 

ele almayı gerektirmektedir. 

 

Türkiye‟de, e-ticaret alanında vergi denetimi ve vergi yönetimi konusunda birçok 

yeni düzenlemenin yapıldığı görülmektedir. Bu kapsamda e-defter, e-beyanname ve e-

kayıt gibi yeni kavramlar yürürlüğe girmiĢtir. VUK‟un mükerrer 242. maddesine göre, 

Maliye Bakanlığı; e-defter, kayıt ve belgelerin oluĢturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, 

muhafazası ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi 

uygulamasına iliĢkin usul ve esasları belirlemeye, elektronik ortamda tutulmasına ve 

düzenlenmesine izin verilen defter ve belgelerde yer alması gereken bilgileri internette 

dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletiĢim araç ve ortamında Maliye Bakanlığına 

veya belirleyeceği gerçek veya tüzel kiĢilere aktarma zorunluluğu getirmeye, bilgi 

aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya iliĢkin usul ve esasları tespit 
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etmeye ve bu kanun kapsamına giren iĢlemlerde elektronik imza kullanım usul ve 

esaslarını düzenleme ve denetlemeye yetkili kılınmıĢtır. Bunun yanında, Maliye Bakanlığı 

VUK uyarınca kağıt ortamında düzenlenen, tutulan, muhafaza ve ibraz edilen defter ve 

belgeler yerine, aynı bilgileri içeren e-defter ve e-belgelerin oluĢturulması, kaydedilmesi, 

iletilmesi, muhafazası ve ibrazına iliĢkin usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıĢtır. 

Bununla birlikte VUK‟un 257. maddesi gereği beyannamelerin elektronik ortamda 

verilmesinin sağlanması, yaygınlaĢtırılması ve zorunlu hale getirilmesi ile ilgili olarak bazı 

düzenlemeler yapılmıĢtır.  

 

Yine e-ticarette vergi denetimi alanında EFKS, e-haciz, e-sözleĢme gibi terimler 

yürürlüğe girmiĢtir. EFKS, belirlenen esaslar çerçevesinde mükelleflerin düzenlemiĢ 

oldukları faturalara ait bilgilerin Gelir Ġdaresine aktarılmasını sağlayan bir sistemdir. E-

haciz ise kamu alacaklarının daha hızlı tahsilinin gerçekleĢtirilmesi amacıyla 

geliĢtirilmiĢtir. Bu sistem sayesinde gereksiz yazıĢmalardan kurtularak zaman tasarrufu 

sağlanmaktadır. Bir diğer kavram ise e-sözleĢmedir. Elektronik ortamda düzenlenen 

sözleĢmeler olarak tanımlayabileceğimiz e-sözleĢme, hem vergi idaresi açısından hem de 

alıcı ve satıcılar açısından kanıt niteliğindedir. Ortaya çıkan bu yeni kavramlar e-ticarette 

vergi denetiminin etkinliğini artırmaktadır. GerçekleĢen iĢlemlerinin elektronik ortamda 

kaydedilmesi vergi idarelerinin iĢ yükünü azaltmakta ve zamandan tasarruf etmelerini 

sağlamaktadır.  

 

Gelir Ġdaresi tarafından bilgisayar destekli vergi denetimine yönelik olarak 

VEDOP,  VERĠA, VEDOS ve EMKAS gibi bilgi iĢlem uygulamaları geliĢtirilmiĢtir. Bu 

kapsamda kayıtdıĢı ekonominin kayıt altına alınması ve mükelleflerin vergi kaçırmalarının 

önlenmesi amaçlanmaktadır. Vergi dairesinin iĢ yükünü hafifletmek ve vergi dairesi 

çalıĢmalarında etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla VEDOP uygulaması 

oluĢturulmuĢtur. Bununla birlikte VERĠA ve EMKAS ile mükelleflere ait defter, kayıt ve 

belgelerin elektronik ortama aktarılarak arĢivlenmesini hedeflemektedir. Ayrıca VEDOS 

ile birlikte vergi denetim elemanlarına teknolojik yeniliklerden yararlanarak denetim 

yapabilme olanağı sağlanmıĢ ve vergi denetimlerinin daha hızlı ve etkin bir Ģekilde 

gerçekleĢmesi amaçlanmıĢtır.  
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Vergi denetimi alanında yapılan yeni düzenlemeler karĢılık bu alanda hala 

eksiklikler bulunmaktadır. Bu alandaki en büyük eksikliklerden birisi, mükelleflerin 

yeterince bilgilendirilmemesidir. Mükellefler neyi ne zaman ve nasıl yapacakları 

konusunda yeterince bilgi sahibi değildir.  

 

Diğer bir eksiklik ise elektronik vergi denetimi alanında nitelikli personel 

eksikliğidir. Bu alanda denetim yapacak olan personelin yazılım ve bilgisayar alanında 

eğitim almıĢ olması gerekmektedir.  

 

Bunun yanı sıra mevcut denetim sisteminin gereksiz birçok prosedürü 

bulunmaktadır. Denetim elemanları, denetim iĢlemini tamamladıktan sonra bir sürü rapor 

hazırlamak zorunda kalmaktadır. Bu ise zaman kaybına ve kırtasiye masraflarının 

artmasına neden olmaktadır.  

 

E-ticaretin, vergilendirme alanında neden olduğu bu sorunların yanı sıra vergi 

denetimi açısından sağladığı birçok avantaj da bulunmaktadır. Bilgi ve iletiĢim 

teknolojisinde meydana gelen yenilikler, sadece e-ticaretin geliĢimi ve yaygınlaĢması 

açısından değil, aynı zamanda vergi idarelerinin teknolojik yeniliklere adaptasyonu 

açısından da birçok fayda sağlamıĢtır. Bunun en önemli örneklerinden birisi vergi 

mükelleflerinin beyannamelerini elektronik ortamda verebilmesidir. Bununla birlikte 

beyannamelere iliĢkin tahakkuk ve tahsilat iĢlemleri, mükelleflerin gelir, servet ve 

harcamalarına iliĢkin bilgilerin elektronik ortama aktarılarak burada saklanması denetim 

faaliyetlerinin daha etkin bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesinde önemli rol oynamaktadır.  

 

E-ticarette gerçekleĢen iĢlemlerin hepsinin elektronik ortamda kaydının tutulması 

vergi denetimi açısından büyük kolaylık sağlamaktadır. Ġlk olarak, alıcı ve satıcı arasında 

düzenlenen sözleĢmeler elektronik ortamda düzenlendiği için kayıt altına alınmıĢ 

olmaktadır. E-sözleĢmeler gerek vergi idaresi gerekse alıcı ve satıcılar açısında kanıt 

niteliği taĢımaktadır ve gerekli hallerde gerçekleĢen iĢlemlerin mahiyetinin belirlenmesi 

amacıyla kanıt olarak kullanılabilmektedir. Ġkinci olarak, e-ticarette gerçekleĢen ödemeler 

kayıt altına alınmaktadır. E-ticarette ödemeler genellikle kredi kartı kullanımıyla 

gerçekleĢmektedir. Bu yolla gerçekleĢen ödemeler bankalar tarafından kayıt altına 

alınmaktadır. Vergi idaresi, gerek duyulan hallerde bu ödeme iĢlemlerinin doğrulunu 
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kontrol etmek amacıyla bankalara baĢvurabilir. Üçüncü olarak, satıĢlar elektronik ortamda 

kayıtlıdır. Geleneksel ticarette olduğu gibi e-ticarette de yapılan iĢlemler karĢılığında fatura 

düzenlenmektedir. Burada ki tek fark ise faturaların elektronik ortamda düzenlenmesidir. 

Elektronik ortamda düzenlenen bu faturalar kanıt niteliği taĢımakta ve vergi idaresi 

açısından denetim faaliyetlerini kolaylaĢtırmaktadır. Son olarak, e-ticarette dijital mal ve 

hizmetlerin teslimi elektronik ortamda gerçekleĢtiğinden kayıt altına alınmaktadır. Söz 

konusu mal ve hizmetlerde ödemeler, kredi kartı veya EFT yoluyla gerçekleĢtiğinden 

iĢlemler bankalar tarafından kaydedilmektedir.  Sonuç olarak bu kayıtlar vergi idaresi 

açısından kanıt özelliği taĢımakta ve vergi denetiminin etkinliğini artırmaktadır. 

 

E-ticarette vergi denetiminin etkinliğini artırmak amacıyla yeni yöntemler 

geliĢtirilebilir. Bu kapsamda üçüncü bölümde vergi denetim-bilgi iĢlem modeli olarak 

adlandırdığımız bir uygulama hayata geçirilebilir. Modele göre vergi idareleri ile internet 

servis sağlayıcı Ģirketlerin ortaklaĢa oluĢturacakları vergi denetim-bilgi iĢlem 

merkezlerinde elektronik ortamda gerçekleĢen iĢlemlerin kayıtları tutulabilir. Model 

kapsamında her internet kullanıcısına verilecek olan ISCN numarası ve Ģifre ile 

geliĢtirilecek bir yazılım sayesinde kullanıcıların gerçekleĢtirmiĢ olduğu iĢlemler kayıt 

altına alınabilecektir. Burada önemle üzerinde durulması gereken konu kullanıcıların özel 

hayatına müdahale edilmemesi gereğidir. Bunun için geliĢtirilecek yazılımın sadece 

elektronik ortamda var olan dosyaların türlerine göre kayıt yapması gerekmektedir. Kayıt 

iĢlemi gerçekleĢirken kullanıcıların indirdiği dosyaların içeriği bilinmeyecek, sadece 

indirdiği dosyanın türü, yani müzik dosyası mı yoksa film dosyası mı olduğu bilinecektir.  

 

ISCN numarası ve Ģifre sayesinde her kullanıcı internete eriĢimi gerçekleĢtirdiğinde 

vergi denetim-bilgi iĢlem merkezinde, verilen ISCN numarası adında oluĢturulacak 

klasörlerde kullanıcıların gerçekleĢtirdiği iĢlemler kaydedilerek depolanacaktır. Vergi 

denetim-bilgi iĢlem merkezi tarafından kaydedilen veriler, vergi idaresine aktarılacak ve 

vergi idaresi aldığı verileri kullanarak denetim iĢlemini gerçekleĢtirecektir.  

 

Bütün bu açıklamalar doğrultusunda e-ticarette gerçekleĢtirilen vergi denetiminin 

olumlu ve olumsuz yanları olduğu görülmektedir. E-ticaretin günümüz Ģartlarında mevcut 

teknolojiyle birlikte birçok açıdan vergi denetimi üzerinde olumsuz etkiler yarattığı 
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görülmektedir. E-ticaretin vergi denetimi üzerinde yarattığı olumsuz etkilerini aĢağıdaki 

Ģekilde sıralayabiliriz; 

 

 Gelirin elde edildiği yerin belirlenmesinde yaĢanan güçlükler, 

 Mükellef ve mükellefiyetin belirlenmesinde yaĢanan güçlükler, 

 Kimlik ve ödeme bilgilerindeki belirsizlikler, 

 Dijital ürünlerin belirlenmesinde yaĢanan güçlükler, 

 Uluslararası vergi rekabetine sebep olması,  

 GerçekleĢen iĢlemlerin vergi cennetleri olarak adlandırılan ülkelere kaymasıdır. 

 

Sayılan bu kadar olumsuz etkilerine rağmen e-ticaretin vergi denetimi üzerinde 

olumlu etkileri de bulunmaktadır. Buna göre; 

 

 E-ticaret faaliyetlerinde sözleĢmeler elektronik ortamda kayıt altına 

alınmaktadır, 

 Ödemeler elektronik ortamda kayıt altına alınmaktadır, 

 Dijital ürünlerin satıĢı, teslimi ve ödemeleri elektronik ortamda kayıt altına 

alınmaktadır, 

 Aynı Ģekilde satıĢlarda elektronik ortamda kayıt altına alınmaktadır, 

 Elektronik denetim ile birlikte hem mükellefler açısından hem de vergi 

idareleri açısından vergi denetiminde daha etkili sonuçlar alınmaktadır. Ayrıca 

kayıtdıĢı ekonominin engellenmesi ve mükelleflerin daha adaletli bir Ģekilde 

vergilendirilmesi sağlanmaktadır.  

 

Bahsedilen olumsuzluklarla günümüz küresel ekonomisinde, mevcut hukuki ve 

teknolojik altyapı ile yakın zamanda süreceği tahmin edilmektedir. Bu sorunların aĢılması 

konusunda önerilerimizi Ģu Ģekilde sıralayabiliriz; 

 

 Ülkeler, e-ticaretin konusunda ortak kararlar almalı ve bu kararları 

uygulamalıdır, 

 E-ticareti vergilendirecek kurallar belirli bir esnekliğe sahip olmalıdır, 
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 Mevcut vergi kanunları yeniden düzenlenmeli ve bu yapılırken tarafsız ve adil 

olunmalıdır, 

 Mükellefler vergi mevzuatı konusunda bilgilendirilmelidir, 

 E-ticarete yönelik uygun hukuki yapı oluĢturulmalıdır, 

 E-ticarete uygun teknolojik altyapı oluĢturulmalıdır, 

 Elektronik ortamda denetimi gerçekleĢtirecek olan personel en iyi Ģekilde 

eğitilmelidir, 

 Etkin vergi denetimi için doğru bir denetim planlaması yapılmalıdır, 

 Vergi idareleri arasında iĢbirliği sağlanmalıdır. 
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