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e Belge Uygulama
Araçlarındaki
Değişiklikler



Mali Mühür, Elektronik Mühür, Başvurular 
5070 sayılı Kanun



Mali Mühür
Tüzel Kişilikler veya gerçek 
Kişiler tarafından kullanılabilir 

www.kamusm.gov.tr !!! 
adresinden alınır.

Online başvuru yapılarak alınır 
ve Kurye ile gönderilir 

3 Yıllık alınır ve tüm e-Belge 
uygulamalarında hem başvuru 
hemde işlemlerde kullanılır. 

e – imza 
Gerçek Kişiler tarafından 
kullanılabilir

www.türmobeimza.com.tr
adresinden veya  herhangi bir e-
imza sağlayıcıdan alınır. 

1-2 ve 3 Yıllık alınabilir ve tüm e-
Belge uygulamalarında hem 
başvuru hem de işlemlerde 
kullanılır.  

Nitelikli Elektronik Sertifika'ya (NES) 
dayanılarak oluşturulan elektronik imza (e-

İmza) güvenli elektronik imzadır.

e-İmza kişiye verilmekte olup, kişinin ıslak imzasına karşılık gelmektedir. Mali mühür ise firma ya verilir, firma yetkilisi 
taahhüdü ile firma için oluşturulmuştur.

5 Bin – 30 Bin      
Portal e Arşiv 

Fatura

MALİ MÜHÜR

Maliyenin Elektronik 
Sertifikası

Sadece Maliyenin               e 
Uygulamalarında 

kullanılabilir

e İMZA
BTK’nın 5070 Sayılı 

Kanunla Gerçek Kişilerin 
ıslak imzası yerine kullanılan 

elektronik sertifikası

e MÜHÜR
BTK’nın şirketlerin 

kaşesi yerine 
kullanılabilen 

elektronik sertifikası

http://www.kamusm.gov.tr/
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• e Mühür Kanuni Düzenlemeler 
• 7263 Sayılı Kanun Düzenleme
• VUK 526 Tebliğ Düzenleme3

03.02.2021 Tarih ve 31384 Sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanan 7263 Sayılı Kanunun 14. Maddesinde 

Düzenlendi.

09.02.2021 Tarih 31390 Sayılı Resmi Gazete  
Yayınlanan VUK 526 Nolu Tebliğin 7. Maddesi

YENİ DÜZENLEME
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• e Mühür Kanuni Düzenlemeler 
• 7263 Sayılı Kanun Düzenleme
• VUK 526 Tebliğ Düzenleme3

5070 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

Elektronik Mühür sahibi kimdir?
e-Mührü oluşturan kamu kurum ve kuruluşları, kamu idareleri,
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları,
kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile yargı mercileri ve
noterliklerdir.

Kanunlarda yer alan elektronik imzaya ilişkin hükümler, kıyasen
elektronik mühür hakkında da uygulanır.

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının kanunlarda yer alan
elektronik imza ile ilgili hak, yetki ve yükümlülükleri, elektronik
mühür hakkında da uygulanır. Bu yükümlülüklere aykırı hareket
eden elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları hakkında 18 inci
maddede belirtilen idari para cezaları uygulanır.”
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• e Mühür Kanuni Düzenlemeler 
• 7263 Sayılı Kanun Düzenleme
• VUK 526 Tebliğ Düzenleme3

VUK 509 V.9 Mali Mühür Başıklı Bölümün Sonuna 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Başkanlık, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
tarafından yetkilendirilen elektronik sertifika hizmet
sağlayıcı kuruluşlarından mali mühür üretimi konusunda
Başkanlıkça belirlenen ve ebelge.gib.gov.tr internet
adresinde yayımlanan "Mali Mühür Üretimi Başvuru,
Değerlendirme ve İzin Kılavuzu"nda açıklanan teknik
koşulları sağlayan kuruluşları da mali mühür üretimi ve
satışı konusunda yetkilendirebilir. Başkanlıkça
yetkilendirilen elektronik sertifika hizmet sağlayıcı
kuruluşlar ebelge.gib.gov.tr adresinde yayınlanır.”



e Fatura Uygulamasına Geçmesi Gerekmekle Birlikte Henüz Mali
Mühürlerini Temin Edemeyen Mükelleflerden e-Fatura
Uygulamasına dâhil olması gereken mükelleflerin bir kısmı mali
mühür başvurularını yapmış olmakla birlikte henüz mali
mühürlerini temin edememişlerse İnteraktif Vergi Dairesi
(ivd.gib.gov.tr) uygulamasında yer alan “İşlem Başlat/e-Defter ve e-
Belge İşlemleri/e-Belge Başvuruları/Elektronik Fatura Uygulaması”
bölümünden, İnteraktif Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifresi
kullanılarak gerçekleştirebileceklerdir

-e Defter Dilekçe İşlemleri
-e İrsaliye Dilekçe İşlemleri
-e Fatura Dilekçe İşlemleri
-Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim
Sistemi Başvuru Talebi



e Defter Gönderme (Yeni)
e-Defter ve berat dosyalarının mükelleflerin kendilerine ait
NES veya Mali Mühür ile imzalanması esas olmakla
birlikte, mükellefler tarafından noterde tanzim olunan
özel vekaletnamede veya Başkanlık tarafından belirlenen
usullere göre oluşturulan elektronik
imzalı muvafakatnamede belirtilmesi kaydıyla;
Başkanlıktan bu hususta izin alan
özel entegratörlerin veya yazılım uyumluluk onayı verilen
yazılım firmalarının ya da defter tutma hususunda 3568
sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yetki verilen meslek
mensuplarının Mali Mührü ya da NES’i ile zaman damgalı
olarak imzalanması/onaylanması ve bunlar tarafından
defter ve berat dosyalarının Başkanlık sistemlerine
yüklenmesi de mümkündür. Bu amaçla tanzim olunan
özel vekaletnamede veya muvafakatnamede; hangi
ay/yıl/hesap dönemine ait e-Defter ve beratların hangi
özel entegratör veya yazılım uyumluluk onayı verilen
yazılım firmaları ya da meslek mensubu tarafından
imzalanmasına yetki verildiği açık bir şekilde belirtilmeli
ve mükellef tarafından söz konusu vekâletname
veya muvafakatname bilgilerinin e-Defter uygulaması
aracılığı ile Başkanlık sistemine yüklenmesi
gerekmektedir.

Tanzim olunan
özel vekaletname veya muvafakatname bilgilerinin
Başkanlık sistemine yüklenmesini müteakip,
vekaletnamede veya muvafakatnamede belirtilen
ay/yıl/hesap dönemlerine ait e-Defter ve beratların
özel entegratörün, yazılım uyumluluk onayı verilen
yazılım firmalarının ya da meslek mensubunun Mali
Mührü ya da NES’i ile de imzalama ve yükleme işlemleri
gerçekleştirilebilir. Bu suretle özel entegratörlere, yazılım
uyumluluk onayı verilen yazılım firmalarına ya da meslek
mensuplarına e-Defter dosyalarının ve beratlarının
imzalanma ve yükleme izninin verilmesi, mükelleflerin bu
işlemlerden doğan hukuki ve cezai sorumluluğunu
ortadan
kaldırmaz. Vekaletnamede veya muvafakatnamede belirti
lmeyen ay/yıl/hesap dönemlerine ait e-Defter ve
beratların mükellefin kendisine ait NES veya Mali Mühür
ile zaman damgalı olarak imzalanması gerekmektedir.
Başkanlık, bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve
esasları edefter.gov.tr adresinde yayımlanacak kılavuzlar
ile belirler.



e Defter Saklama (Yeni)
-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat
dosyalarının ikincil kopyalarının, gizliliği
ve güvenliği sağlanacak şekilde e-Defter
saklama hizmeti yönünden teknik
yeterliliğe sahip ve Başkanlıktan bu
hususta izin alan özel entegratörlerin bilgi
işlem sistemlerinde ya da Başkanlığın bilgi
işlem sistemlerinde 1/1/2020 tarihinden
itibaren asgari 10 yıl süre ile muhafaza
edilmesi zorunludur.



QR Kod-ETTN

E Belgelerde VUK 509 ile birlikte

Başkanlık sistemlerinden elektronik ortamda sorgulanması, doğrulanması
ve görüntülenmesine imkân vermek üzere, Başkanlık tarafından bilgi
içeriği belirlenen karekod veya barkod (Başkanlık tarafından
ebelge.gib.gov.tr adresinden yapılan duyuruda belirtilecek tarihten
itibaren). Zorunluluğu geldi. Şuan sadece ETTN bilgi yer almaktadır.

E-fatura uygulamasında ETTN (Evrensel Tekil Tanımlama Numarası)
anlamına gelmektedir. E-faturada bu alana e-fatura düzenleyicisi müdahale
edemez. Sistem ETTN numarasının kendiliğinden verir.
ETTN, faturanın tekliğini sağlayan numaradır. ETTN’ye sahip tek bir fatura
üretilebilir.



Fatura Tipleri ve Senaryolar
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Sağlık Sektörü, 5/30 Bin e Arşiv, e Adisyon, e İrsaliye

VUK 526 Sayılı Tebliğ



e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu kapsamı genişledi

Buna göre Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık
hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden
tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz
merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi
merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar,
eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri,
işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten
özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza
depoları vb.) için e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu getirildi.

Adı geçen kuruluşların 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren, bu 
tarihten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayanlar ise söz 
konusu Kuruma fatura düzenlemeye başlamadan önce  e-Fatura 
uygulamasına geçmeleri gerekiyor.

09.02.2021 VUK509 Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Sıra No:526



e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020
tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam
tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler
dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, bu
Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar
haricinde, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge
düzenleme portali üzerinden ya da Başkanlığın e-Belge
düzenleme portaline gerekli entegrasyonları sağlayarak Başkanlıktan izin
alan özel entegratör kuruluşların sistemleri aracılığıyla düzenlenmesi
zorunludur.

Söz konusu faturaların bu Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı
bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde e-Arşiv Fatura yerine
matbu (kağıt) fatura olarak düzenlenmesi veya alınması halinde, faturayı
düzenleyen ile nihai tüketici dışındaki vergi mükellefiyeti bulunan alıcı
hakkında düzenlenen veya alınan her bir kağıt fatura için ayrı ayrı olmak
üzere Kanunun 353 üncü maddesinde öngörülen cezai hüküm uygulanır.”

09.02.2021 VUK509 Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Sıra No:526



E-ARŞİV FATURA PORTALİ ÖZEL ENTEGRATÖR SİSTEMLERİ İLE ENTEGRASYON VE UYGULAMA KILAVUZU

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020
tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının
30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil
toplam tutarı 5 Bin TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, Mezkur
Genel Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai
durumlar haricinde, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge
düzenleme portali üzerinden ya da Başkanlığın e-Belge düzenleme portaline
gerekli entegrasyonları sağlayarak Başkanlıktan izin alan özel entegratör
kuruluşların sistemleri aracılığıyla düzenlenmesinin zorunlu olduğu
belirtilmiştir.

Entegratör Başvuru ve İzin
Entegrasyonu sağlamak isteyen entegratörler, bu kılavuzda açıklanan
gereklilikleri yerine getirebildiklerini tevsik edici bilgi, belge ve sistem
mimarisini açıklayan BİS Raporu ile Başkanlığa yazılı başvuru yapacaklardır.

Portal Entegrasyonunun Temel Mimarisi
Sistem kapsamında düzenlenecek e-Arşiv Faturalar, mevcut e-Arşiv Fatura
uygulamasında olan yapıdaki gibi Başkanlığa raporlanmayacak olup, izin almak
üzere Başkanlığa başvuran entegratörler ile paylaşılacak olan webservis
üzerinden anlık olarak Başkanlık sistemlerine iletilecektir.



E-ARŞİV FATURA PORTALİ ÖZEL ENTEGRATÖR SİSTEMLERİ İLE ENTEGRASYON VE UYGULAMA KILAVUZU

Kullanıcı Yönetimi ve Kimlik Doğrulama
Sistem kapsamında hizmet verecek entegratörler, mükellefleri ile kağıt ya da
elektronik ortamda sözleşme imzalamak zorundadırlar.
Entegratör tarafından sunulacak portalda bir oturum açıldıktan sonra işlem
yapılmama süresi 180 saniyeyi geçemez. Bu süre dolduktan sonra oturum
otomatik olarak kapatılmak zorundadır.

Mükellef Tarafından Yapılacak Başvuru
e-Arşiv portal uygulamasından entegratör sistemleri üzerinden yararlanmak
isteyen mükellefler, başvurularını interaktif vergi dairesi üzerinden
yapacaklardır. Başkanlık tarafından sunulan https://ivd.gib.gov.tr/ adresinden
İnteraktif Vergi Dairesine giriş işlemi yapıldıktan sonra “İşlem Başlat”
menüsünden “E-DEFTER VE EBELGE İŞLEMLERİ” menüsündeki “e-Arşiv Portal
Entegratör Kullanım Başvurusu” kutucuğu seçilerek Başvuru Talebi sayfasına
erişim sağlanır

Portal ve Özel Entegratörlük Birlikte Kullanılamayacak



e-Adisyon Uygulaması
185, 200, 298 ve 299 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, masada

servis yapılan ve gerçek usulde (bilanço veya işletme hesabı esasına göre) vergilendirilen
hizmet işletmeleri (lokanta, kafeterya, pastane, gazino, bar, pavyon gibi) tarafından
kullanılması zorunluluğu bulunan ve kağıt ortamda düzenlenmekte olan “adisyon”un
elektronik belge olarak düzenlenmesi, muhafaza ve ibraz edilebilmesi ile belge veya
bilgilerinin Başkanlığa elektronik ortamda iletilmesine veya raporlanmasına ilişkin
düzenlemeler bu bölümün konusunu oluşturmaktadır.

e-Adisyon Uygulamasına Dâhil Olma
e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına dâhil olması,

Yararlanma Yöntemleri
“Özel Entegratör Yöntemi” ya da “Doğrudan Entegrasyon Yöntemi”nden birisini tercih

edebilirler

e-Adisyon Belgesinin Düzenlenmesi ve Belgede
Bulunması Gereken Bilgiler

Elektronik ortamda düzenlenen adisyon belgesinin, hizmetin sunumu süresince
müşterinin masasında kağıt çıktısının bulundurulması zorunlu olmayıp, oluşturulmaya
başlanan (açılan) her adisyon belgesinin hizmetin tamamlanması ile birlikte eş zamanlı
olarak, ayrıca üzerinde e-Adisyon Belgesinin evrensel tekil numarasının (ETTN) yer alacağı e-
Fatura, e-Arşiv Fatura ya da yeni nesil ÖKC’lerden düzenlenen perakende satış fişinin
düzenlenmesi zorunludur.

Zorunlu mu?

09.02.2021 VUK509 Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Sıra No:526



1/1/2020 tarihinden itibaren;
E Fatura Geçiş Sürelerine Uyumlu Hale getirildi

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali,
ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans alanlar, Özel
Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya
ithal edenler, maden ruhsat veya sertifikası alanlar (yaptıkları sözleşmeye
istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan mükellefler dahil), şeker
imalini gerçekleştirenler, demir, çelik ürünlerinin imal, ithal veya ihracını
gerçekleştirenler, Gübre Takip Sistemine dahil olanlar, Hal Kayıt Sistemi
kapsamındaki sebze ve meyvelerin toptan ticaretini yapmaya başlayan
tüccar veya komisyoncular söz konusu şartların sağlandığı ayı izleyen
dördüncü ayın başından,

İlgili hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş
hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin ise müteakip hesap
döneminin yedinci ayı başından itibaren e-İrsaliye uygulamasına
geçmeleri ve bu tarihten itibaren düzenleyecekleri sevk irsaliyelerini bu
Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar
haricinde, e-İrsaliye olarak düzenlemeleri ve kayıtlı kullanıcılardan

e-İrsaliye olarak almaları zorunludur.”

09.02.2021 VUK509 Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Sıra 
No:526



Başkanlık, kendilerine e-Belge uygulamalarına geçiş zorunluluğu 
getirilen mükelleflerin zorunluluklarının başlayacağı tarihe kadar e-
Belge uygulamalarından yararlanma yöntemlerinden herhangi birini 
seçerek uygulamaya dahil olmamaları halinde, bu Tebliğin “V.1.1.” 
numaralı bölümünde belirtilen “GİB Portal Yöntemine göre kullanıcı 
hesaplarını re’sen tanımlamaya yetkilidir.”

09.02.2021 VUK509 Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 
Sıra No:526



e-İrsaliye uygulamasından özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri
aracılığıyla yararlanılması halinde, e-irsaliyenin Başkanlık sistemlerine
iletilmek üzere özel entegratör kuruluşların bilgi sistemlerine iletilmesi fiili
sevkiyatın başlatılması açısından yeterli olacak. Bununla birlikte Özel
entegratörler e-irsaliyeyi 15 dk içerisinde GİB’e göndermek zorunda olacak.

Müşterinin ya da teslim edilecek mal miktarının sevkiyat başlangıcında
bilinemediği bazı mal sevkiyatlarında öncelikle “MUHTELİF MÜŞTERİLER”
ibareli e-İrsaliye düzenlenecek. e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı müşterilere
fiili teslimatlar gerçekleştirildikçe teslim anında ya e-Fatura / e-Arşiv Fatura
düzenlenecek ya da müşteri adına yeni bir e-İrsaliye düzenlenecek.

Muhtelif Müşteriler” ibareli olarak sevkiyatı başlatılan “Sıcak Satış”
işlemlerinde, müşteriye malların teslim anında veya malları iade alırken e-
İrsaliyenin teknik imkansızlıklar nedeniyle düzenlenemediği durumlarda
matbu irsaliye kullanılabilecek ve bu irsaliyeler en geç izleyen gün içinde
“MATBUDAN” türünde e-irsaliye olarak girilecek Altyapı eksikliği durumunda
e-irsaliyenin düzenleyicisinin VKN/TCKN bilgisi ile e-İrsaliye Belge No’su nun
bildirilmesi sevkiyat için yeterli olacak.



Satıcı+Alıcı Fatura                        İrsaliye

Satıcı e Fatura+Arşiv+e
İrs.Mük
Alıcı e Belge Mükellefi Değil

E Arşiv Fatura
(Elektronik/Kağıt Çıktı)

Alıcı Adına düzenlenecek ve GİB’e
ait 3900892152 nolu VKN’ye
düzenlenecek (GIB Sanal Alıcı)

A

B

C

D

Satıcı
e Fatura, e Arşiv, e İrsaliye
Mükellefi

Alıcı
E Belge Mükellefi Değil İse

A



Satıcı+Alıcı Fatura                        İrsaliye

Satıcı e Fatura+Arşiv+e
İrs.Mük
Alıcı e Belge Mükellefi Değil

e Arşiv Fatura
(Elektronik/Kağıt Çıktı)

Alıcı Adına düzenlenecek ve GİB’e
ait 3900892152 nolu VKN’ye
düzenlenecek (GIB Sanal Alıcı)

e Fatura

A

B

E

Satıcı
e Fatura, e Arşiv, e İrsaliye
Mükellefi

Alıcı
e Fatura ve e Arşiv 
Mükellefi

B

Satıcı e Fatura+Arşiv+e
İrs.Mük
Alıcı e Fatura ve Arşiv Mük.

Alıcı Adına düzenlenecek ve GİB’e
ait 3900892152 nolu VKN’ye
düzenlenecek (GIB Sanal Alıcı)



Satıcı+Alıcı Fatura                        İrsaliye

Satıcı e Fatura+Arşiv+e
İrs.Mük
Alıcı e Belge Mükellefi Değil

e Arşiv Fatura
(Elektronik/Kağıt Çıktı)

Alıcı Adına düzenlenecek ve GİB’e
ait 3900892152 nolu VKN’ye
düzenlenecek

e Fatura

A

B

Satıcı
e Fatura, e Arşiv, e İrsaliye
Mükellefi

Alıcı
e Fatura, e Arşiv, e İrsaliye
Mükellefi

C

Satıcı e Fatura+Arşiv+e
İrs.Mük
Alıcı e Fatura ve Arşiv Mük.

Alıcı Adına düzenlenecek ve
GİB’e ait 3900892152 nolu
VKN’ye düzenlenecek

e FaturaB
Satıcı e Fatura+Arşiv+e
İrs.Mük
Alıcı e Fatura+Arşiv+e İrs.Mük.

Alıcıya e İrsaliye düzenlenir
C



Satıcı+Alıcı Fatura                        İrsaliye

Satıcı e Fatura+Arşiv+e
İrs.Mük
Alıcı e Belge Mükellefi Değil

e Arşiv Fatura 
(Elektronik/Kağıt Çıktı)

Alıcı Adına düzenlenecek ve
GİB’e ait 3900892152 nolu
VKN’ye düzenlenecek

e Fatura

A

B

Satıcı
e Fatura, e Arşiv, e İrsaliye
Mükellefi

Alıcı
Muhtelif Müşteri

D

Satıcı e Fatura+Arşiv+e
İrs.Mük
Alıcı e Fatura ve Arşiv Mük.

Alıcı Adına düzenlenecek ve
GİB’e ait 3900892152 nolu
VKN’ye düzenlenecek

e FaturaB
Satıcı eFatura+Arşiv+e
İrs.Mük
Alıcı e Fatura+Arşiv+e İrs.Mük.

Alıcıya e İrsaliye düzenlenir
C

D Satıcı e 
Fatura+Arşiv+eİrs.Mük
Alıcı Muhtelif Müşteri

e Arşiv Fatura
(Kağıt Çıktı)

Alıcısı bilinmediği için Muhtelif
Müşterileri için 5555555555
VKN ile oluşturulur.

?



Satıcı+Alıcı Fatura                        İrsaliye

Satıcı e Fatura+Arşiv+e
İrs.Mük
Alıcı e Belge Mükellefi Değil

e Arşiv Fatura 
(Elektronik/Kağıt Çıktı)

Alıcı Adına düzenlenecek ve GİB’e
ait 3900892152 nolu VKN’ye
düzenlenecek

e Fatura

A

B

Satıcı
e Fatura, e Arşiv, e İrsaliye
Mükellefi

Alıcı
e Fatura, e Arşiv, e İrsaliye
Mükellefi

E

Satıcı e Fatura+Arşiv+e
İrs.Mük
Alıcı e Fatura ve Arşiv Mük.

Alıcı Adına düzenlenecek ve
GİB’e ait 3900892152 nolu
VKN’ye düzenlenecek

e FaturaB
Satıcı e 
Fatura+Arşiv+eİrs.Mük
Alıcı e Fatura+Arşiv+e İrs.Mük.

Alıcıya e İrsaliye düzenlenir
C

D Satıcı e 
Fatura+Arşiv+eİrs.Mük
Alıcı Muhtelif Müşteri

e Arşiv Fatura
(Kağıt Çıktı)

Alıcısı bilinmediği için Muhtelif
Müşterileri için 5555555555
VKN ile oluşturulur.

Satıcı e 
Fatura+Arşiv+eİrs.Mük
Alıcı e Fatura+Arşiv+e İrs.Mük

e Fatura
Toplu ürün çıktığında toplu
düzenlenip Müşteri bilinmediği için
5555555555 VKN ile oluşturulur.
Sonrasında firmaya düzenlenir

E



Form Ba Bs, İptal İtiraz 
VUK 523 Sayılı Tebliğ



e Arşiv 
Portal

Financial 
Perspective

Sanal Ba Bs
İptal / İtiraz

E Fatura Ticari 
Fatura Senaryo 

Dışındaki Senaryo 
Tiplerine Göre 

İptal/İtiraz 
Uygulamaları

e Fatura Uygulaması Ticari 
Fatura Senaryosunda Sadece 

İtiraz Uygulaması 

e Arşiv Portal (e 
SMM, e Fatura ve 

5000/30000 e Arşiv 
Fatura ) İptal , İtiraz 

e Arşiv Fatura, e SMM 
Uygulaması 

Raporlamaya (İptal 
Vardı) İtiraz Türü 

Eklendi (Özel Entegratör
ve Entegrasyon)

e Arşiv 
Raporlama

e Arşiv 
Portal

e Fatura 
Ticari 
Fatura

e Fatura  
Ticari Fatura 
Haricindekiler



Sanal Ba Bs’nin Kritik Uygulamaları İPTAL – İTİRAZ

İTİRAZ Talebi (YENİ)İPTAL Talebi

Öteden beri e Fatura Mükellefi (Portal),  
e SMM, e Arşiv Fatura (Özel Entegratör
Raporlama) Yöntemlerini kullananların, 

uyguladığı bir yöntem fakat özellikle 
portal kullanımında eksiklik vardı ve 
alıcı ve satıcıda senaryoya dahil oldu

TTK 18. Madde gereğince 8 günlük süre içerisinde 
harici yollar ila alıcı veya satıcı tarafından noter 
aracılığı ile taahhütlü mektupa veya kayıtlı elektronik 
posta KEP Sistemi ile yapılan itirazların GİB’e
bildirilmesi süreci (Ertesi Ayın 20 sine kadar 
Bildirilmeli) (GİB Ticari hayata müdahele etmiyor) 



Ba Bs (Belgeler)

Bildirilen ve Sanal Ba BsGİB Ba Bs de Dikkate Almayacak
İptal ve İtirazı her iki tarafça onaylanan 

ya da bir tarafın talep olarak ilettiği diğer 
tarafın onaylamadığı e Belgeler

Kağıt Ortamında Bildirilen ve İptal İtiraz 
edilmemiş e Belgeler



İptal:
“İlgili belgenin muhasebe kayıtlarına intikali için öngörülen sürelerden önce, tarafların belgenin hatalı düzenlenmiş olduğu
hususunda tam bir mutabakat içinde olarak söz konusu belgenin her iki taraftaki nüshalarının bir araya getirilmesi, asıl ve
suretinin birlikte belgeyi düzenleyende tutulması ve ilgili belge üzerine “İptal” şerhinin yazılması ve akabinde bu belge
yerine düzenlenmesi icap ettiğinde yeni ve taraflarca mutabık kalınan hatasız yeni belgenin düzenlenmesine matuf bir
işlem”

İtiraz:
İtiraz, düzenlenen belge içeriğinin muhatabı tarafından kabul edilmediği durumları belirten irade beyanını ifade etmekte
olup, yapılan bu itiraz işlemine muhatap tarafça itirazın kabul edilmesi hali de belgenin “iptal” işlemine benzer sonuç
doğurmaktadır.

Süre:
İptal ve İtiraz

İptal için geçerli olan 8 günlük süre Teslim e fatura için 1300 kodunu alan, e Arşiv için GİB'e raporlanan tarih, 5/30 bin
e arşivde de imzalanma tarihinden itibaren başlıyor

İtirazda ise işlemin alıcı tarafından kabul edilmemesi ya da itiraz işlemlerine ilişkin kabul işlemlerinin belgenin ait olduğu
ayı izleyen ayın 20 nci günü sonuna kadar yapılması gerekmektedir.



e Arşiv Fatura 
İptal-İtiraz 

İşlemi

e Fatura            
İptal-İtiraz 

İşlemi



1

3

2

Kullanıcı Tipleri

Yararlanma 
Yöntemleri

Süreç- Entegrasyon ve 
Doğrudan 

Entegrasyon 
Raporlama



Sistemden 
iptal edilebilir 

mi ?



1

3

2

Faturanın Teslimi

Alıcısına Tesliminden          
(8 Gün)

İptal Usulü                       
İptal Raporları İle 

Sadece RaporlamaRaporlama Yok



Kullanıcı Tipleri

Yararlanma 
Yöntemleri( İptal 
Süreçleri e Arşiv 

Faturanın Kullanım 
Yöntemine Bağlıdır)

Süreç- Entegrasyon ve 
Doğrudan 

Entegrasyon 
Raporlama

Faturanın Teslimi Alıcısına Teslimi
İptal Usulü             

(İptal Rapor ya da 
5/30) 



E Arşiv Fatura 
İtiraz İşlemi



Kullanım yöntemlerinden bağımsız e belge düzenleyicileri veya muhatapları tarafından TTK 18. madde belirtilen yöntemler 
ile (Noter Aracılığı İle Taahütlü Mektup İle, Telgraf İle, KEP İle) ihbar ve ihtarlarla e Belgeler İptal edilebilir 

01.05.2021 tarihinden itibaren yayınlanan İptal, İhtar ve itiraz kılavuzuna göre, bu yöntemlerle yapılan İptal İhtar ve itirazlar 
Başkanlık sistemine aktarılmalıdır. 

Hem Alıcı hem de Satıcı tarafından talepler yapılabilir. (kullanıcının alıcı ya da satıcı olma yada e Arşiv Faturayı kullanma
yöntemine göre değişiklik gösterir)

GİB Sistemleri üzerinden yapılan itiraz işlemleri ve yapılan itirazın kabul ya da ret işlemi Belgenin ait olduğu ayı İzleyen Ayın 
20. Gün akşamına kadar tamamlanmalıdır.



İtiraz Talebi 
Nasıl 

Yapılabilir?



Yararlanma 
Yöntemleri( İtiraz 
Süreçleri Kullanım 

Yöntemine Bağlıdır)

İtiraz Usulü             
İtiraz Rapor ya da 

5/30 



e Fatura İptal-
İtiraz İşlemi



e Fatura           
İptal / İtiraz

Portal

Temel Fatura

Entegrasyon/Özel 
Entegratör

Hal Tipi Fatura

Kamu Fatura

Ticari Fatura

Bildirimin Amacı: TTK Kapsamında harici yollar ((Noter Aracılığı İle, Taahhütlü Mektup, Telgraf, 
KEP ) ile yapılan İhtar ve İtiraz Hakkında Başkanlığa Bilgi Verilmesi

e Faturanın Ait Olduğu Ayı İzleyen Ayın 20. Günü Sonuna Kadar

Alıcı

Satıcı

İptal İtiraz

Kendisine Düzenlenen          
e Faturalarda İtirazın 

Rededilmesi Durumunda

Sanal Ba Sanal Bs

Düzenleyen Tarafından          
e Faturalarda İtirazın  

Rededimesi Durumunda

Sanal Ba Sanal Bs

Alıcı

Satıcı

Alıcı

Satıcı

Alıcı

Satıcı

Alıcı Satıcı



GMÖEBYS Yararlanan Mükellefler
VUK 515 Sayılı Tebliğ



Güvenli Mobil Ödeme 
Elektronik Belge Yönetim Sistemi

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi”, 507 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde, “finans 
kuruluşları ya da ödeme kaydedici cihaz üreticileri ile birlikte özel entegratör kuruluşlar tarafından mezkur Tebliğde 
belirtilen usul ve esaslara uygun gerçekleştirilen satış, ödeme/tahsilat işlemleri ile bu işlemlere ilişkin mali belgelerin 
elektronik belge olarak oluşturulması, iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesi süreçlerine ilişkin olarak Gelir İdaresi 
Başkanlığınca izin verilen sistem olarak tanımlanmıştır.



Güvenli Mobil Ödeme Elektronik Belge Yönetim Sistemi

• Lisanslı aracı kuruluşlar

• GMU (Güvenli Mali Uygulama)

• Ödeme esnasında eş zamanlı belge 
düzenlenmesi (özel entegratörler)

• Ödeme aracıları (kurum, yazılım, pos, vs) ile 
belge düzenleyicilerin hizmetlerinin bir 
ortamda buluşturulması

507 sayılı tebliğin getirdikleri

Güvenli Mobil Ödeme ve 
Elektronik Belge Yönetimi 

Sistemi (Gelir İdaresinin İznine 
Tabi ve tebliğdeki usul ve 

esaslara uygun gerçekleştirilen 
satış, ödeme/tahsilat işlemleri 

ile bu işlemlere ilişkin mali 
belgelerin elektronik belge (e 

Fatura, e Arşiv, e SMM VB) 
olarak oluşturulmasını sağlayan 

sistem 

Ödeme Aracı (Yazılım 
Uygulamaları, QR, 

NFC)

Yeni nesil ÖKC Üreticisi 
(VERA, BEKO, ARÇELİK 

vb - 426 sayılı tebliğ 
uyarınca )

Ödeme Kabul Eden 
Araç (fiziki donanım ve 

yazılımsal
uygulamalar)

Finans Kuruluşu 
(Bankalar ve Ödeme 

Hizmetleri Sunan 
Kuruluşlar)

E-belge Özel 
Entegratör

Finans Kuruluşu

Ödeme Kuruluşu

E- Belge Düzenleyen 
Kuruluş 

(Özel Entegratör)

Aracı Kuruluş



VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 509)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 
515)
Resmi Gazete Tarihi: 10/01/2020
Resmi Gazete No: 31004
MADDE 1 – 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 
(Sıra No: 509)’nin “V.2. Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması” başlıklı bölümünün yedinci paragrafı 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına kayıtlı bulunan ve 30/9/2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında 
belirtilen şartları sağlayarak ÖKC kullanımından muafiyeti bulunan mükellefler ile 1/6/2019 tarihli ve 30791 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 507 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen Güvenli Mobil 
Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden yararlanan mükelleflerce, vergiler dahil toplam satış tutarı 
500 TL’ye kadar olan perakende mal ve hizmet satışlarına ait düzenlenen e-Arşiv Faturanın “müşterinin adı, 
ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası” bilgileri yerine, müşterinin adı bölümünde “NİHAİ 
TÜKETİCİ” açıklamasına yer verilerek düzenlenmesi de mümkün olup bu şekilde düzenlenen e-Arşiv Faturalar 
perakende satış fişi veya ÖKC fişi olarak kabul edilecektir. Başkanlık, bu kapsamda düzenlenecek e-Arşiv 
Faturaların düzenlenmesinde uyulacak usul ve esaslar ile şekli, formatı, içeriği ve uygulamaya yönelik diğer 
hususları ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak kılavuzlarla belirlemeye yetkilidir.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.



Faturalarda 7 Günlük Süre
7318 Sayılı Kanun



“Fatura, malın teslimi veya hizmetin 
yapıldığı tarihten itibaren azami yedi 

gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde 
düzenlenmeyen faturalar hiç 

düzenlenmemiş sayılır.”

https://www.mysoft.com.tr/e-fatura


e Fatura Özellikli Konular

Ay Atlaması
7 günlük sürenin hesabında son gün bir sonraki ayın 
içindeyse yani ay atlaması durumunda KDV Kanunun 10. 
Maddesinin a bendinde "Mal Teslimi ve Hizmet İfası 
hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması" vergiyi 
doğuran olaylar içerisinde sayılmıştır. KDV Kanununun 10. 
Maddesine göre Vergiyi Doğuran Olay “ Mal teslimi ve 
hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin 
yapılması,”dır. Bu çerçevede bahsi geçen Mal teslimi veya 
Hizmet ifası üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisinin 
Malın tesliminin veya hizmetin ifasının gerçekleştiği gün 
itibarıyla tahakkuk edeceği, bu kapsamda da içinde 
bulunulan ay itibarıyla Katma Değer Vergisi Beyannamesi 
ile beyan edilmesi gerekliliği açıktır.

Parça Parça Yapılan Teslimler
Parça Parça teslim edilen mallarda 7 günlük süre
Özellikle üretim sektöründe karşılaşılan parça parça
teslimlerde, gönderilen her bir parçanın sevki
esnasında düzenlenecek sevk irsaliyesinde malın
parçasının taşındığının ve montaj yapılacağının
belirtilmesi şartı ile montajın tamamlandığı tarihi takip
eden 7 gün içerisinde faturanın düzenlenmesi
mümkündür. Montajın tamamlandığının ispatı 7 günlük
süre şartının sağlandığının tevsiki açısından önem
taşımaktadır.

Kabule Bağlı Teslim
Kabule bağlı olan ve bunun için yazılı bir sözleşme bulunan
satışlarda faturanın düzenlenmesindeki 7 günlük süre 173
seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel tebliğinde
açıklandığı üzere kabul tarihinden itibaren başlayacaktır

Malın Teslimi Esnasında
İşyerinde yapılan teslimlerde 7 günlük sürenin geçerli
olmayacağı; faturanın malın teslimi esnasında düzenlenmesi
gerektiği hususu unutulmamalıdır. Konuya 173 seri numaralı
Vergi Usul Kanunu Genel tebliğinde açıklık getirilmiş olup,
malın işyerinde teslim edilmesi durumunda sevk irsaliyesi
düzenlenmesine gerek olmadığı faturanın üzerine işyerinde
teslim edildiğine dair şerh düşülmesi gerekliliği belirtilmiştir.
Bu kapsamda yapılan teslimlerde faturanın malın teslimi
esnasında düzenlenmesi gerekeceği açıktır.

Sağlık Sektöründe
Sağlık sektöründe özellikle Eczanelerin 
kamu kuruluşlarına düzenledikleri 
faturalarda 7 günlük süre sınırı var mı?
336 numaralı Vergi Usul Kanunu gereğince 
dileyen eczaneler, çalışanlarının reçetelerini 
karşılamak üzere sözleşme yaptıkları kamu 
kuruluşları ile sınırlı olmak üzere, ilgili 
kuruluşların çalışanlarına yaptıkları ilaç 
teslimlerinde kamu kuruluşlarınca 
karşılanacak paya ilişkin tutarı içeren 
faturayı, ay sonunda tüm çalışanlar için ve 
tek bir fatura şeklinde düzenleyebilirler.

Cezai Yaptırım
7 günlük süreyi aşarsam ceza-i bir yaptırım var mı

213 sayılı Vergi Usul Kanunun 231’inci maddesinin 
5’inci bendinde "Fatura, malın teslimi veya 
hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün 
içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde 
düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş 
sayılır" ibaresi yer almaktadır.

Özellikli 
Durumlar

Cezai Yaptrımlar
?



Faturanın yedi gün yerine daha kısa bir sürede düzenlenmesi
hususunda Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verildi.
7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun ile fatura düzenleme süresini indirme
veya faturanın malın teslim edildiği ya da hizmetin yapıldığı anda
düzenlenmesi zorunluluğunu getirme hususunda Hazine ve
Maliye Bakanlığına yetki verildi.

30.04.2021 tarih ve 31470 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
7318 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanun'unun 231. maddesinin 1.
fıkrasının (5) numaralı bendine aşağıdaki bölüm eklendi:
Hazine ve Maliye Bakanlığı; mal veya hizmetin nev'i, miktarı,
fiyatı, tutarı, satışın yapılma şekli, faaliyet konusu, sektör veya
mükellefiyet türünü ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak, 7
günlük fatura düzenleme süresini indirme ya da faturanın malın
teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi
zorunluluğu getirmeye yetkilidir.

https://www.mysoft.com.tr/e-fatura
https://www.mysoft.com.tr/e-fatura


E Belgelerin Kağıt Olarak Düzenlenebileceği Haller
VUK 509 Duyuru



a) Başkanlığın ve e-Belge uygulamalarına taraf olan diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarının bilgi işlem sistemlerinde meydana gelen 
arıza, kesinti ile bu sistemlerde yapılan bakım,
b)İspat veya tevsik edilmek kaydıyla, mükellefin ya da 
Başkanlıktan izin almış özel entegratör kuruluşların bilgi işlem 
sistemlerinde meydana gelen arıza, kesinti ile bu sistemlerde 
yapılan planlı bakım (yazılı bildirimde belirtilen süre ile sınırlı 
kalmak kaydıyla),
c) İspat veya tevsik edilmek kaydıyla, kullanılmakta olan mali 
mührün veya elektronik imza aracının arızalanması veya çalınması
(yeni mali mühür veya elektronik imza aracının temini süresince)
ç) Bakanlık veya Başkanlık tarafından e-Belge uygulamalarına 
ilişkin olarak yayımlanan genel tebliğ, sirküler ve teknik kılavuz 
ve duyurularda, belgelerin e-Belge yerine kâğıt 
olarak düzenlenmesine izin verilmesi, gibi nedenlerle, kanunen 
düzenlenmesi gereken sürenin geçirilmemesi kaydıyla, kâğıt 
olarak düzenlenmesi durumunda özel usulsüzlük cezası kesilmez.

https://www.mysoft.com.tr/e-donusum


e Belgeler Yerine Perakende Satış Fişi Düz. Haller
VUK 509 Duyuru



e Fatura Mükellefi Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi veya Perakende Satış Fişi 
Kullanabilir mi?
VUK 167 Sıra No'lu Genel Tebliğine göre fatura zorunluluğu olan
mükelleflerin fatura yerine perakende satış fişi kullanmaları halinde, bu mükellefler
bakımından perakende satış fişleri geçerli değildir.

Fakat, VUK 204 Sıra No'lu Genel Tebliği ile, mükelleflerin ticari faaliyetleriyle ilgili olarak iş
yerlerinde kullanılmak maksadıyla satın aldıkları (kırtasiye, ofis ve temizlik malzemeleri
vb.) ve tutarı fatura düzenleme zorunluluğunu belirleyen yasal haddi aşmayan başka bir
ifadeyle, perakende satış fişi (ya da yazar kasa fişi) düzenleme sınırları içinde kalan ürün ve
hizmet bedelleri için düzenlenen perakende satış veya yazar kasa fişleri gider belgesi
olarak kabul edilmektedir.
İşletmenin tüketimi haricinde, satışa mevzu olacak ürün ve hizmetlerin alımlarında ise
fiyatı ne olursa olsun fatura alınması ve fatura bilgileri doğrultusunda defterlere kayıt
yapılması zorunludur.
Buna durumda, e-Fatura uygulamasına kayıtlı bir işletme, e-Fatura uygulamasına kayıtlı
diğer işletmelerden işyerinde kullanabilmek maksadıyla satın aldığı (kırtasiye, ofis ve
temizlik malzemeleri vb.) ve fatura kullanma sınırının altında kalan satın alımları,
perakende satış fişi ya da ödeme kaydedici cihaz fişi ile belgelendirebilir.
Uygulamada istisnai bir durum olan akaryakıt istasyonlarında pompa ÖKC'lerden tanzim
edilen ÖKC fişleri mukabelesinde e-Fatura düzenlenmesine gerek yoktur. Mevzu
bahis ÖKC fişleri meblağa bakılmadan fatura yerine geçer belge kabul edilmektedir. Bu
sebeple bu kapsamda yapılan işlemler için ÖKC fişi düzenlenmiş ise ayrıca bir e-
Fatura aranmaz.

https://www.mysoft.com.tr/e-fatura
https://www.mysoft.com.tr/e-fatura
https://www.mysoft.com.tr/e-fatura
https://www.mysoft.com.tr/okc-nedir-kimler-okc-kullanmak-zorundadir
https://www.mysoft.com.tr/e-fatura
https://www.mysoft.com.tr/okc-nedir-kimler-okc-kullanmak-zorundadir
https://www.mysoft.com.tr/e-fatura


1 2 3
e Belge Uygulama
Araçlarındaki
Değişiklikler

e İrsaliye 
Kullanıma İlişkin 
değişikliler, VUK 
515, VUK 523, VUK 
526, 7338 Sayılı 
Kanun 
Değişiklikleri, İptal 
İtiraz Uygulamaları 

VUK 532 İle Defter
Beyan
Sistemindeki
Değişiklikler



Defter Beyan Sistemi Değişikliği (e Defter)
VUK 532 Nolu Tebliğ



ÖNCEKİ HALİ DEĞİŞEN HALİ GEREKÇE

Tanım ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

b) Basit Usule Tabi Mükellef: 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir
Vergisi Kanununun3 47 ve 48 inci maddelerinde yazılı şartları
topluca haiz olup kazançları mezkûr Kanunun 46 ncı maddesinde
belirtilen usuller çerçevesinde tespit edilenleri,

c) Başkanlık: Gelir İdaresi Başkanlığını,

ç) Defter-Beyan Sistemi (Sistem): Serbest meslek erbabı, işletme
hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan
mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına, bu
kayıtlardan serbest meslek erbabı ile işletme hesabı esasına göre
defter tutanların defterlerinin elektronik olarak oluşturulması ve
saklanmasına, vergi beyannameleri, bildirim ve dilekçelerin
elektronik olarak verilebilmesine, elektronik ortamda belge
düzenlenebilmesine imkan tanıyan ve kapsamda yer alan
mükelleflerin Başkanlık veri tabanında yer alan diğer bilgilerini
mükelleflerin bilgisine sunan sistemi,

Tanım ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,

b) Basit Usule Tabi Mükellef: 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun3 47 ve 48 inci maddelerinde yazılı şartları topluca haiz olup 
kazançları mezkûr Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen usuller 
çerçevesinde tespit edilenleri,

c) Başkanlık: Gelir İdaresi Başkanlığını,

ç) Defter-Beyan Sistemi (Sistem): Serbest meslek erbabı, işletme hesabı 
esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin 
kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına, bu kayıtlardan serbest meslek 
erbabı ile işletme hesabı esasına göre defter tutanların defterlerinin 
elektronik olarak oluşturulmasına, ve saklanmasına, ve ibrazına, vergi 
beyannameleri, bildirim ve dilekçelerin elektronik olarak ortamda 
Başkanlığın elektronik beyan ve bildirim sistemleri aracılığıyla 
verilebilmesine, elektronik ortamda belge düzenlenebilmesine imkan 
tanıyan ve kapsamda yer alan mükelleflerin Başkanlık veri tabanında yer alan 
diğer bilgilerini mükelleflerin bilgisine sunan sistemi,

d) Elektronik Beyanname Sistemi (e-Beyanname Uygulaması): Vergi 
beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerine elektronik ortamda 
gönderilmesine ilişkin 340 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve 
müteakip ilgili Genel Tebliğlerle belirlenen usul ve esaslar kapsamında
belirtilen, yazılım, program veya uygulamaların tamamını,

Defter Beyan Sistemi’nin tanımında daha anlaşılır
olması ve beyanname bildirimlerin Başkanlığın
tüm elektronik beyanname ve bildirim sistemleri
tarafından verilebileceğini ifade etmek üzere
güncelleme yapılmıştır.

Sistem kapsamında olmayan mükellefler
Elektronik Beyanname sisteminden beyanname
verebilir iken, DBS dekiler normal koşullarda
verememektedirler. Ancak tüm diğer
mükelleflerimize tanınan e-Beyanname
sisteminden beyanname vermek imkanı bu
mükellef grubundakilerine de verilmesi
sağlanarak, DBS sistemi ile birlikte e-
Beyanname sisteminden de beyannamelerin
verilmesi sağlanarak beyanname verme
süreçlerinde yaşanabilecek yoğunlukların
dağıtılması amaçlanmıştır.

Elektronik Beyanname Sistemi tanım olarak bu
Tebliğe de eklenmiştir.

-Esas Olan Defter Beyan Sistemine Kayıt

-e Beyanname Sisteminden de Gönderim
yapılabilir



ÖNCEKİ HALİ DEĞİŞEN HALİ GEREKÇE

d) İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükellef: Kazançları 
193 sayılı Kanunun 39 ve 55 inci maddelerine göre tespit edilen ve 
213 sayılı Kanunun 176, 178, 193, 194 ve 213 üncü maddeleri 
gereğince defter tutanları,

e) Meslek Mensubu: 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 
Kanunu4 kapsamında görev yapan serbest muhasebeci ve serbest 
muhasebeci mali müşaviri,

f) Meslek Odası: 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar 
Meslek Kuruluşları Kanunu5 kapsamında esnaf ve sanatkârlar 
tarafından kurulan odaları,

g) Serbest Meslek Erbabı: 193 sayılı Kanunun 66 ncı maddesinde 
tanımlanan, kazançları mezkûr Kanunun 67 nci maddesine göre 
tespit edilen ve 213 sayılı Kanunun 210 uncu maddesinde tarif 
edilen defteri tutan mükellefleri,
ifade eder.

ed) İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükellef: Kazançları 193 sayılı 
Kanunun 39 ve 55 inci maddelerine göre tespit edilen ve 213 sayılı Kanunun 
176, 178, 193, 194 ve 213 üncü maddeleri gereğince defter tutanları,

fe) Meslek Mensubu: 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu4 kapsamında görev yapan 
serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşaviri,
gf) Meslek Odası: 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek 
Kuruluşları Kanunu5 kapsamında esnaf ve sanatkârlar tarafından kurulan 
odaları,

ğ) Serbest Meslek Erbabı: 193 sayılı Kanunun 66 ncı maddesinde 
tanımlanan, kazançları mezkûr Kanunun 67 nci maddesine göre tespit edilen 
ve 213 sayılı Kanunun 210 uncu maddesinde tarif edilen defteri tutan 
mükellefleri,

h) Sisteme Kayıt Yapılması: Kapsamdaki mükelleflerin vergisel ve ticari 
işlemlere ilişkin kayıtlarının; bu Tebliğin 13 üncü maddesinde belirtilen 
Sistemi kullanma yetkisi bulunan mükellef, meslek mensubu ile meslek odası 
tarafından; Sisteme girilmesi veya Sisteme gerekli entegrasyonu sağlamış 
olan muhasebe programları aracılığıyla Sisteme iletilmesini,
ifade eder

«Sisteme 
kaydetme”(Manuel giriş ya 
da yazılımlar vasıtasıyla 
otomatik veri gönderimi)» 

tanımına yer verilerek, 
Tebliğin bundan sonraki 
kısımlarında gereksiz 
tekrarların ortadan 
kaldırılması amaçlanmıştır.



ÖNCEKİ HALİ DEĞİŞEN HALİ GEREKÇE

Kayıt zamanı
MADDE 7 – (1) İşlemlerin defterlere kaydı, ait oldukları aya ait 
katma değer vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son günden 
fazla geciktirilemez.

(2) Takvim yılının son ayına ait kayıtlar, takvim yılına ait gelir vergisi 
beyannamesinin verilmesi gereken son gün saat 23:59’a kadar 
yapılabilir.

(3) Basit usule tabi mükelleflerin alış ve giderleri ile satış ve 
hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtlar, izleyen ayın sonuna kadar 
Sisteme kaydedilir.

Elektronik kayıt usulü ve kKayıtların Sisteme girilme ve iletilme zamanı

MADDE 7 – (1) Sistem kapsamında olan mükelleflere ilişkin vergisel ve ticari işlem
kayıtları, bu Tebliğin 13 üncü maddesinde belirtilen Sistemi kullanma yetkisi
bulunan, mükellef, meslek mensupları ya da meslek odaları tarafından; elektronik
ortamda Sisteme kayıt yapılması suretiyle gerçekleştirilir.

(2) Sistem kapsamında olan mükelleflerin, elektronik defterleri (basit usule tabi
mükelleflerde defter yerine geçen kayıtları) Sistemdeki kayıtlardan hareketle
Sistem tarafından oluşturulur.

(3) Basit usule tabi mükelleflerde 3 er aylık dönemlere, işletme hesabı esasına
göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek kazancı defteri tutan mükelleflerde
ise 1 er aylık dönemlere ilişkin vergisel ve ticari işlemlerin Sisteme kayıt işlemleri;

a) Kayıtlarını ayrıca 213 Sayılı Kanunun 219 uncu maddesinde belirtilen ve
defter kaydı yerine geçen muhasebe fişleri, primanota ve bordro gibi vesikalara
(Ek-2: Muhasebe Fişi Örneği ) dayanarak yürüten mükelleflerde ilgili ayı
izleyen 45 inci günün sonuna kadar,

b) (a) bendi dışında kalan mükelleflerde, ait oldukları aya ait katma değer
vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son günün sonuna kadar.

gerçekleştirilmesi zorunludur.

(4) Takvim yılının son ayına (basit usule tabi mükelleflerde takvim yılının son 3
ayına) ait kayıtlar, takvim yılına ait gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken
son gün saat 23:59’a kadar yapılabilir.

1- Vergisel İşlemler İçin Manuel Sistem Üzerinden ya
da entegrasyon sağlamış yazılımlar üzerinden kayıt
yapılabilir

2-e-Defter uygulamasında olduğu gibi defter 
kayıtlarının elektronik ortamda oluşturulması ile 
beyannamelerin verilmesi zamanı birbirinden 
ayrılarak, beyan dönemlerinde tüm mükelleflerin 
aynı anda DBS sistemine kayıt yapmak zorunda 
kalması nedeniyle sistem darboğazlarının 
yaşanmaması ve beyanların öncelikle verilip 
verginin zamanında tahakkuk ve tahsilinin 
sağlanması temel amaç olarak kabul edilmiş olup, 

3-Sistemde elektronik defterlerin oluşturulması için 
gerekli olan kayıt girişleri ile kayıt iletimleri için
formatı tebliğde belirtilen muhasebe fişleri ile 
kayıtlarını ayrıca takip eden mükellefler bakımından 
e-Defter uygulamasına benzer yeni kayıt zamanı 
tayin edilmiş, Ertesi 2.ayın sonuna kadar 

4-muhasebe fişi tutmayan işletmelerde ise öteden 
beri var olan kayıt zamanı (KDV beyannamesinin 
verileceği günün sonuna kadar)  aynen 
korunmuştur. 

5-GV beyan süresinin uzaması durumunda son aya 
ait kayıtların da buna paralel olarak uzamasını 
temin bakımından güncelleme yapılmıştır.



ÖNCEKİ HALİ DEĞİŞEN HALİ GEREKÇE

Sistem üzerinden tutulabilecek defterler
MADDE 9 – (1) Defter-Beyan Sistemi üzerinden, işletme defteri, çiftçi 
işletme defteri, serbest meslek kazanç defteri, amortisman defteri, 
envanter defteri, damga vergisi defteri, ambar defteri ile bitim işleri 
defteri elektronik ortamda tutulabilecektir.
(2) Hekimler tarafından protokol defterine, borsa acentaları ile 

noterler ve noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar tarafından ise 
resmi defterlerine yapılan kayıtlardan bağımsız olarak, mükellefiyete 
ilişkin olarak yapılan işlemlerin kayıt zamanına yönelik süreler 
içerisinde Sisteme kaydedilmesi gerekmektedir.
(3) Mükellefler, üzerinden amortisman ayrılan kıymetler ile bunların 

amortismanlarını, Sistem üzerinden tutacakları envanter defterinde, 
amortisman defterinde veya amortisman listesinde gösterebilecektir.
(4) İşletme hesap hülasası (özeti), zirai kazanç hesap özeti, serbest 

meslek hesap hülasası (özeti) ile basit usul hesap özeti yapılan 
kayıtlardan hareketle Sistem tarafından üretilecektir.
(5) Defter-Beyan Sistemi vasıtasıyla elektronik ortamda tutulan 
defterlerin açılış onayı; ilk defa veya yeniden işe başlama ile sınıf 
değiştirme hallerinde kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet 
dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet 
döneminin ilk gününde Başkanlık tarafından elektronik olarak yapılır. 
Açılış onayı 213 sayılı Kanunda öngörülen tasdik hükmündedir.
(6) Defterlere ait oldukları takvim yılının son ayını takip eden 

dördüncü ayın sonuna kadar Başkanlık tarafından elektronik 
ortamda kapanış onayı yapılır.
7) Defter-Beyan Sistemi üzerinden tutulan defterler, 213 sayılı 

Kanun kapsamında geçerli kanuni defter olarak kabul edilecektir.

Sistem üzerinden tutulabilecek defterler

MADDE 9 – (1) Defter-Beyan Sistemi üzerinden, işletme defteri, çiftçi işletme defteri, serbest
meslek kazanç defteri, amortisman defteri, envanter defteri, damga vergisi defteri, ambar defteri ile
bitim işleri defteri elektronik ortamda tutulabilecektir.

(2) Hekimler tarafından protokol defterine, borsa acentaları ile noterler ve noterlik görevini ifa ile
mükellef olanlar tarafından ise resmi defterlerine yapılan kayıtlardan bağımsız olarak, mükellefiyete
ilişkin olarak yapılan işlemlerin kayıt zamanına yönelik süreler içerisinde Sisteme kaydedilmesi
gerekmektedir.

(3) Mükellefler, üzerinden amortisman ayrılan kıymetler ile bunların amortismanlarını, Sistem
üzerinden tutacakları envanter defterinde, amortisman defterinde veya amortisman listesinde
gösterebilecektir.

(4) İşletme hesap hülasası (özeti), zirai kazanç hesap özeti, serbest meslek hesap hülasası (özeti)
ile basit usul hesap özeti yapılan kayıtlardan hareketle Sistem tarafından üretilecektir.
5) Defter-Beyan Sistemi vasıtasıyla elektronik ortamda tutulan defterlerin açılış onayı; ilk defa veya
yeniden işe başlama ile sınıf değiştirme hallerinde kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet
dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk gününde Başkanlık
tarafından elektronik olarak yapılır. Açılış onayı 213 sayılı Kanunda öngörülen tasdik hükmündedir.

(6) Defterlere, ait oldukları takvim yılına ilişkin gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayı
izleyen ikinci ayın sonuna kadar Başkanlık tarafından elektronik ortamda kapanış onayı yapılır.

(7) Defter-Beyan Sistemi üzerinden tutulan defterler, 213 sayılı Kanun kapsamında geçerli kanuni
defter olarak kabul edilecektir.
(8) Defter-Beyan Sistemi kapsamında olan kullanmakla yükümlü olan mükelleflerden defter tutmak
zorunda olanların, bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslar dışında kâğıt veya elektronik ortamında
tuttukları diğer defterlerin hukuki geçerliliği bulunmamaktadır.
(9) Basit usule tabi mükelleflerin alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin bilgiler Sistem 
üzerinden kayıt altına alınacak ve görüntülenebilecektir.
(10) Başkanlık, Sistem üzerinden tutulan defterlere ilişkin format ve standartlarda değişiklik
yapabileceği gibi kayıt oluşturma süreçleri ile veri güvenliğine ilişkin standartlara uyma zorunluluğu
getirebilir. Bu zorunluluk mükellef grupları itibarıyla farklılaştırılabilir.

Yıllık gelir vergisi 
beyannamesinin verilme  
süresinin uzaması halinde 
kapanış onayı işleminin de 
yapılabileceği sürenin 
güncellenmesi 
bakımından değişiklik 
yapılmıştır. 

Sistem dışında sadece 
kağıt ortamdaki defter 
yerine hem kağıt hem de 
sistem dışında
oluşuyor ise elektronik 
defterin de geçerli 
olmayacağı açıkça 
belirtilmektedir. Geçerli 
olacak olan defterin 
sistemde oluşturulan veya 
sisteme iletilen 
kayıtlardan hareketle 
Sistem tarafından 
elektronik ortamda 
oluşturulup mükellefe 
sunulan defterler olacağı 
belirtilmektedir. 



ÖNCEKİ HALİ DEĞİŞEN HALİ GEREKÇE
Sistem üzerinden tutulan defterlerin muhafaza ve ibrazı

MADDE 10 – (1) Defter-Beyan Sistemi üzerinde tutulan defterlerin, kullanıcı
denetiminin kullanıcı kodu, şifre ve diğer güvenlik mekanizmaları ile
elektronik ortamda gerçekleştirilmesi, Sistemin kullanımına ilişkin tüm
işlemlerin elektronik olarak yapılması ve her işleme ait logların kayıt altına
alınmasına bağlı olarak kaynağının inkâr edilemezliği söz konusu
olduğundan mükelleflerce ayrıca kâğıt ortamında saklanmasına gerek
bulunmamaktadır.

(2) Sistem üzerinden defterlerin görüntülenmesi, yazdırılması veya çeşitli
dosya formatları ile indirilmesi (kaydedilmesi) mümkün olmakla birlikte, bu
şekilde indirilmiş (kaydedilmiş) olan defterlerin hukuki geçerliliği
bulunmamaktadır.

(3) Sistem üzerinden tutulan defter ve kayıtların muhafaza yükümlülüğü
Başkanlığa aittir. Başkanlık mükellef, meslek mensubu ya da meslek odası
tarafından girilen kayıtları ve bu kayıtlardan hareketle oluşan defterleri
elektronik ortamda muhafaza edecek ve mükelleflerin kullanımına hazır
halde bulunduracaktır.

(4) Kendisinden mükellefiyetine ilişkin defter ve kayıtlarının ibrazı talep
edilen mükellefler, talepte bulunan birim ile ibrazı talep edilen bilgilerin
mahiyetini ibraz talep yazısının bir örneği ile birlikte ibraz süresinin
sonundan en geç 10 gün önce gelir vergisi yönünden bağlı olduğu vergi
dairesi aracılığıyla Başkanlığa bildirecektir. Başkanlık bu bildirime ilişkin
usul ve esaslar ile bildirim yöntem ve içeriğinin belirlenmesi konusunda
yetkilidir.

(5) İlgili makamlar tarafından defter ve kayıtlarının ibrazı istenilen mükellefe
ulaşılamaması ya da ibraz yazısının mükellefe tebliğ edilememesi
hallerinde, bu durumu tevsik

Sistem üzerinden tutulan defterlerin muhafaza ve ibrazı
MADDE 10 – (1) Defter-Beyan Sistemi üzerinde tutulan defterlerin, kullanıcı 
denetiminin kullanıcı kodu, şifre ve diğer güvenlik mekanizmaları ile elektronik 
ortamda gerçekleştirilmesi, Sistemin kullanımına ilişkin tüm işlemlerin elektronik 
olarak yapılması ve her işleme ait logların kayıt altına alınmasına bağlı olarak 
kaynağının inkâr edilemezliği söz konusu olduğundan mükelleflerce ayrıca kâğıt 
ortamında saklanmasına gerek bulunmamaktadır.

(2) Sistemde elektronik ortamda tutulan kayıtlar (basit usulde vergilendirilen 
mükellefler için) ile defterlerin, talep eden yetkili makamlara ibraz edilmesi 
amacıyla, Başkanlık tarafından www.defterbeyan.gov.tr adresinde 
yayımlayacağı uygulama veya teknik kılavuzunda belirlenen format, içerik ve 
standartlarda; 213 Sayılı Kanununda belirtilen muhafaza ve ibraz süresi içinde, 
Sistemden elektronik defter dosyası olarak indirilmesi ya da bağlı olunan vergi 
dairesinden onaylı kağıt ortamdaki halinin talep edilmesi mümkün 
bulunmaktadır. Bu şekilde, Sistemden elektronik defter dosyası olarak  
indirilmeyen ya da bağılı olunan vergi dairesinden onaylı olarak alınmayan kağıt 
ortamdaki defter ve kayıtların hukuki geçerliği bulunmamaktadır. 

(3) Sistem üzerinden tutulan defter ve kayıtların muhafaza yükümlülüğü 
Başkanlığa aittir. Başkanlık mükellef, meslek mensubu ya da meslek odası 
tarafından girilen kayıtları ve bu kayıtlardan hareketle oluşan defterleri elektronik 
ortamda muhafaza edecek ve mükelleflerin kullanımına 213 Sayılı Kanunda 
belirtilen muhafaza süresi boyunca hazır halde bulunduracaktır.

(4) Kendisinden mükellefiyetine ilişkin defter ve kayıtlarının ibrazı talep edilen 
mükellefler, Sistem üzerinden elektronik ortamda indirecekleri elektronik defter 
ve kayıt dosyalarını elektronik ortamda ibraz edebilecekleri gibi bağlı olunan 
Vergi dairesinden alınan kağıt ortamdaki onaylı halini de ibraz  edebilirler. 

Mükellefler Yetkili Makamlar tarafından talep 
etmek üzere;

A-İbraz ve muhafaza süresince elektronik 
ortamda muhafaza etmelerini sağlamak üzere 
Sistemden Elektronik Defter Dosyasının 
indirilmesine imkan sağlandı. (bu suretle 
mevcutta yaşanan defter taleplerinin 
giderilmesi bakımından idari birimlerde 
önemli rahatlama sağlayacaktır)

B-Defterlerin hangi süre boyunca Başkanlık 
sistemlerinde indirilmek üzere hazır 
bulundurulacağı açıkça belirtilmiştir.
Defter ve kayıtların kağıt ortamda talep 
edilmesi yanında elektronik ortamda da 
Sistemden elektronik defter dosyası olarak 
indirilebilmesine imkan sağlanmaktadır.
İlgili makamlarca mükellefe ulaşılamaması 

halinde, talep edilen defterlerin idare 
tarafından elektronik veya kağıt ortamda 
sunulabilmesine imkan verecek şekilde fıkra 
güncellenmiştir.

C-Ayrıca idare tarafından ilgili makama defter 
ve kayıtların elektronik veya kağıt ortamda 
sunulması halinin, mükellefe ait olan ibraz 
yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağı metne 
işlenmiştir.

http://www.defterbeyan.gov.tr/


ÖNCEKİ HALİ DEĞİŞEN HALİ GEREKÇE
Sistemin kullanımına ilişkin hususlar
MADDE 12 – (1) Sistem üzerinden işlem ve kayıt yapılması, defter 
oluşturulması, kaydedilmesi, muhafazası ve ibrazı, beyanname, bildirim ve 
dilekçe hazırlanması ve gönderilmesi, elektronik belge düzenlenmesi ile 
diğer kullanım şekillerine ilişkin standartlar, kurallar, usuller ve bunlarda 
yapılacak değişiklikler ile kılavuzlar www.defterbeyan.gov.tradresi 
üzerinden duyurulur ve yayımlanır.

2) Başkanlık, mücbir sebep halleri, bölgesel veya yurt genelini ilgilendiren 
uzun süreli elektrik veya internet kesintileri, siber saldırı gibi gerek 
Başkanlık gerekse mükellef, meslek mensubu ya da meslek odaları 
açısından Defter-Beyan Sistemini kullanılamaz hale getiren koşulların 
varlığı halinde, Sistem kapsamında yer alan belge, kayıt, defter, 
beyanname, bildirim ve dilekçelerin belirlenecek süreler dâhilinde elektronik 
ortam haricinde düzenlenmesi, muhafaza edilmesi ve Tebliğde belirlenen 
sürelerin uzatılması ile bahse konu koşulların ortadan kalkmasının ardından 
söz konusu işlemlerin Sisteme aktarılmasına ilişkin usul ve esasları 
belirleme konusunda yetkilidir.

Sistemin kullanımına ilişkin hususlar

MADDE 12 – (1) Başkanlık, Sistem üzerinden işlem veya kayıt yapılması,
elektronik ortamda defter ve kayıtların oluşturulması, kaydedilmesi, muhafazası
ve ibrazı ile Sistem üzerinden veya Elektronik Beyanname Sistemi üzerinden,
beyanname ve/veya bildirimlerin hazırlanması, elektronik ortamda
beyannamelerin Sistem veya Elektronik Beyanname Uygulaması aracılığıyla
verilmesi, , bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda hazırlanması ve
gönderilmesi, elektronik belge düzenlenmesi ile diğer kullanım şekillerine ilişkin
standarttlar, kurallar, usuller, zorunluluk veya izinleri ve ve bunlarda yapılacak
değişiklikleri ilewww.defterbeyan.gov.tr adresinde yayınlayacağı teknik veya
uygulama kılavuzları veya duyuruları ile belirler. www.defterbeyan.gov.tr adresi
üzerinden duyurulur ve yayımlanır.

(2) Başkanlık, mücbir sebep halleri, bölgesel veya yurt genelini ilgilendiren uzun
süreli elektrik veya internet kesintileri, siber saldırı, Sistem veya Başkanlığın ilgili
diğer bilgi işlem sistemlerinde oluşan sistemsel ve teknik problemler gibi gerek
Başkanlık gerekse mükellef, meslek mensubu ya da meslek odaları açısından
Defter-Beyan Sistemini kullanılamaz hale getiren koşulların varlığı halinde,
Sistem kapsamında yer alan belge, kayıt, defter, beyanname, bildirim ve
dilekçelerin Başkanlıkça belirlenecek belirlenecek süreler dâhilinde Sistem
ve/veya elektronik ortam haricinde düzenlenmesi, tutulması, gönderilmesi veya
muhafaza edilmesi ve Tebliğde belirlenen sürelerin uzatılması ile bahse konu
koşulların ortadan kalkmasının ardından söz konusu işlemlerin Sisteme
aktarılmasına ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda yetkilidir.

Sistem kullanılarak oluşturulan veya sisteme 
iletilen kayıtlar aracılığıyla defter ve kayıtların 
elektronik ortamda Sistemde oluşturulması, 
beyanname veya bildirimlerin DBS Sistemi 
üzerinden veya diğer mükelleflerimizin yapmış 
olduğu gibi elektronik beyanname sistemi 
üzerinden verilebilmesine ve sistemin genel 
olarak kullanımına ilişkin usul, esas, standart ve 
kurallar ile zorunluluk ve izinleri Başkanlığın 
konuya ilişkin uygulama veya teknik kılavuzları 
veya duyuruları ile yönlendirebilmesine ilişkin 
yetkisi daha açık olarak ifade edilmek 
bakımından fıkrada güncelleme yapılmaktadır.  

DBS veya bu sistemle entegre olarak çalışan 
Başkanlığın diğer sistemlerinde oluşabilen 
sistemsel ve teknik problemlerde fıkraya 
eklenmiştir.

http://www.defterbeyan.gov.tr/
http://www.defterbeyan.gov.tr/


ÖNCEKİ HALİ DEĞİŞEN HALİ GEREKÇE
Sorumluluk ve ceza uygulaması

MADDE 17 – (1) Defter-Beyan Sistemini kullanmak mecburiyetinde
olmakla birlikte Tebliğde öngörülen süreler içerisinde başvuru yapmayan,
başvuru yapmakla birlikte belirlenen süreler dâhilinde kayıt yapma, defter
tutma, beyanname, bildirim ve dilekçe gönderme, belge düzenleme ve
benzeri yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükelleflere 213 sayılı Kanunun
ilgili ceza hükümleri tatbik olunur.

(2) Bu Tebliğ ile Defter-Beyan Sistemini kullanan mükellefler Sistem
dışında kâğıt veya elektronik ortamda kayıt yapamaz, defter tutamaz ve
Sistem harici yollarla kâğıt veya elektronik beyanname gönderemezler. Bu
mükellefler Sistem haricinde kâğıt veya elektronik ortamda kayıt ve defter
tutmaları halinde, hiç kayıt ve defter tutmamış sayılacakları gibi Defter-
Beyan Sistemi dışından gönderecekleri beyannameler hiç verilmemiş kabul
edilir. Söz konusu kayıt ve işlemlerin yapılmamış, defterlerin tutulmamış ve
beyannamelerin verilmemiş sayılması nedeniyle 213 sayılı Kanunun ilgili
ceza hükümlerine göre ceza uygulanır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında Defter-Beyan Sistemini kullanan mükellefler,
meslek mensupları ve meslek odaları, mükellefler, meslek mensupları ya
da meslek odalarının yetkilendirdiği çalışanları kendilerine verilen kullanıcı
kodu ve şifrenin güvenliğinden sorumludurlar. Sistem kullanıcıları, kullanıcı
kodu ve şifrelerini başka amaçlarla kullanamazlar, herhangi bir üçüncü
kişiye açıklayamazlar ve kullanımına izin veremezler, üçüncü kişilere
devredemezler, kiralayamazlar ve satamazlar.

Sistem kullanıcıları kullanıcı kodu ve şifrenin yetkisiz kişilerce kullanıldığını
öğrendikleri anda (kullanıcı kodu ve şifrenin kaybedilmesi, çalınması vb.
durumlar dâhil) Vergi İletişim Merkezine (444 0 189) veya ilgili vergi
dairesine derhal bilgi vermekle yükümlüdür.

Sorumluluk ve ceza uygulaması
MADDE 17 – (1) Defter-Beyan Sistemini kullanmak mecburiyetinde olmakla 
birlikte Tebliğde öngörülen süreler içerisinde başvuru yapmayan, başvuru 
yapmakla birlikte belirlenen süreler dâhilinde Sisteme kayıt yapma,  defter tutma, 
beyanname, bildirim ve dilekçe gönderme, belge düzenleme, ibraz ve benzeri 
yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükelleflere 213 sayılı Kanunun ilgili ceza 
hükümleri tatbik olunur.
(2) Bu Tebliğ ile Defter-Beyan Sistemini kullanan mükellefler Sistem dışında 
kâğıt veya elektronik ortamda kayıt yapamaz, defter tutamaz ve Sistem veya 
Elektronik Beyanname Sistemi harici yollarla kâğıt veya elektronik beyanname 
gönderemezler. Bu mükellefler Sistem haricinde kâğıt veya elektronik ortamda 
kayıt ve defter tutmaları halinde, hiç kayıt ve defter tutmamış sayılacakları gibi 
Defter-Beyan Sistemi veya Elektronik Beyanname Sistemi dışından 
gönderecekleri beyannameler hiç verilmemiş kabul edilir. Söz konusu kayıt ve 
işlemlerin yapılmamış, defterlerin tutulmamış ve beyannamelerin verilmemiş 
sayılması nedeniyle 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümlerine göre ceza 
uygulanır.
(3) Bu Tebliğ kapsamında Defter-Beyan Sistemini kullanan mükellefler, meslek 
mensupları ve meslek odaları, mükellefler, meslek mensupları ya da meslek 
odalarının yetkilendirdiği çalışanları kendilerine verilen kullanıcı kodu ve şifrenin 
güvenliğinden sorumludurlar. Sistem kullanıcıları, kullanıcı kodu ve şifrelerini 
başka amaçlarla kullanamazlar, herhangi bir üçüncü kişiye açıklayamazlar ve 
kullanımına izin veremezler, üçüncü kişilere devredemezler, kiralayamazlar ve 
satamazlar. Sistem kullanıcıları kullanıcı kodu ve şifrenin yetkisiz kişilerce 
kullanıldığını öğrendikleri anda (kullanıcı kodu ve şifrenin kaybedilmesi, 
çalınması vb. durumlar dâhil) Vergi İletişim Merkezine (444 0 189) veya ilgili 
vergi dairesine derhal bilgi vermekle yükümlüdür.

Sisteme kayıt yapma şeklinde ifade
güncellenmiş ve ayrıca ibraz
yükümlülüğünün de yerine getirilmemesi
halinde cezai sorumluluğun bulunduğu
fıkraya eklenmiştir.

Sistem dışında, diğer mükelleflerimizin
kullandığı elektronik beyanname sistemi
yoluyla da beyannamelerin gönderilmesine
izin verilmesi amaçlandığından fıkra
metninde güncelleme yapılması ihtiyacı
bulunmaktadır.

Beyannamelerin e-Beyanname Sistemi
aracılığıyla verilmesine imkan
sağlandığından ifade güncellemesi
yapılmaktadır.

DBS dışında e-Beyanname sisteminden
beyannamenin verilmesi durumunda,
beyanname ile DBS de yapılmış olan kayıtlar
arasında oluşan farklılıklardan dolayı bir
vergi ziyaı oluşması halinde mükellef ile
birlikte meslek mensubu/odası nın da
müşterek ve müteselsilen sorumlu olacağı
fıkraya dercedilmiştir.



q Defter Beyan Sistemi’nin tanımında daha anlaşılır olması ve beyanname bildirimlerin Başkanlığın tüm
elektronik beyanname ve bildirim sistemleri tarafından verilebileceğini ifade etmek üzere güncelleme
yapılmıştır. Elektronik Beyanname Sistemi tanım olarak bu Tebliğe de eklenmiştir.

Defter Beyan Sistemi Tanım

Elektronik Kayıt Usulü ve Kayıtların Sisteme Girilme ve İletilme Zamanı

q Esas olan DBS’ye kayıt girilmesi ve beyannamelerin sistemdeki kayıtlardan oluşturulmasıdır. Fakat sistem 
yoğunluğunu azaltabilmek için e Beyanname Sisteminden de beyanname gönderdikten sonra belirlenen 
tarihlere kadar veriler DBS’ye gönderilebilecektir.

q Kayıtlarını VUK’un 219. maddesinde belirtilen ve defter kaydı yerine geçen belgelere dayanarak yürüten 
mükellefler bakımından, işlemlerin ait olduğu ayı izleyen ikinci ayın 15. günü sonuna kadar,

q Diğer mükellefler bakımından, işlemlerin ait oldukları aya ait KDV beyannamesinin verilmesi gereken son 
günün sonuna kadar

DBS Kapanış Onayı

q Defterler, ait oldukları takvim yılına ilişkin Gelir Vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayı izleyen ikinci 
ayın sonuna kadar Başkanlık tarafından elektronik ortamda kapanış kaydı yapılır. sistemden elektronik defter 
dosyası olarak indirilebilecek ya da bağlı olunan vergi dairesinden onaylı kağıt ortamdaki hali talep 
edilebilecektir.



q Kağıt (VUK’un 219. maddesinde belirtilen belgeler hariç) veya elektronik ortamda kayıt yapamayacak, defter
tutamayacak ve sistem veya elektronik beyanname sistemi harici yollarla kağıt veya elektronik beyanname
gönderemeyecektir.

Sistem Dışında Defter Tutma Yasağı

Mükellef ve Meslek Mensuplarının Sorumlulukları

q DBS’ye yapılan kayıtlar, oluşturulan defter, liste ve benzeri bilgiler, elektronik ortamda gönderilen
beyanname, bildirim ve dilekçeler ile elektronik belgelerin içeriğinden, doğruluğundan ve Elektronik
Beyanname Sisteminden verilen beyannameler ile DBS yapılmış olan kayıtlar arasında oluşan farklılıklardan
dolayı vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, kesilecek ceza ve hesaplanacak faizlerin ödenmesinden
Sistemi doğrudan kendisinin kullanması durumunda mükellefler sorumlu olacaktır.

q Sistemin veya Elektronik Beyanname Sisteminin aracılık ve sorumluluk sözleşmesi imzalanarak yetki verilen
kişiler aracılığıyla kullanılması durumunda mükellefler, defter, beyanname, bildirim ve dilekçelere
kaydedilmesi/yansıması gereken her türlü bilginin meslek mensubuna/odasına tam ve doğru bir şekilde
sunulmasından sorumlu iken, meslek mensubu/odası deftere kaydedilen bilgilerin dayanağı olan ilgili
belgelere uygunluğundan ve gönderilmesine aracılık ettiği beyanname Defter-Beyan Sisteminde yapılmış
olan kayıtlar arasında oluşan farklılıklardan dolayı vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, kesilecek ceza ve
hesaplanacak faizlerin ödenmesinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır.

DBS Kayıtları Saklama Süresi

q Defterler VUK’da belirtilen sürelerde muhafaza edilecektir. (5 yıl)



1 2 3 4
e Belge Uygulama
Araçlarındaki
Değişiklikler

e İrsaliye 
Kullanıma İlişkin 
değişikliler, VUK 
515, VUK 523, VUK 
526, 7338 Sayılı 
Kanun 
Değişiklikleri, İptal 
İtiraz Uygulamaları 

VUK 532 İle Defter
Beyan
Sistemindeki
Değişiklikler

VUK 509 Değişiklik 
Öngören VUK 535 
Nolu Tebliğ, e 
Defter 
Uygulamalarındaki 
Değişiklikler  ve 
2022 Yılı 
Geçişlerine İlişkin 
Değerlendirme ve 
hatırlatmalar



VUK 509 da Değişiklik Öngören VUK 535 Tebliği
VUK 535 Nolu Tebliğ



VUK 509                                                                               
MEVCUT HALİ

VUK 509’DA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ                   
SIRA NO 535

YENİ HALİ

IV.2.4.2. Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet 
Ortamında İlan Yayınlayanlar ile İnternet 
Reklamcılığı Hizmet Aracılarının e-Arşiv 
Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu 

Kendilerine veya Aracı Hizmet 
Sağlayıcılarına Ait İnternet 
Sitelerinde veya Diğer Her 
Türlü Elektronik Ortamlarda 
Mal veya Hizmet Satışını 
Gerçekleştirenlerin 

IV.2.4.2. Aracı Hizmet Sağlayıcıları, 
İnternet Ortamında İlan Yayınlayanlar, 
İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları 
ile Kendilerine veya Aracı Hizmet 
Sağlayıcılarına Ait İnternet Sitelerinde 
veya Diğer Her Türlü Elektronik 
Ortamlarda Mal veya Hizmet Satışını 
Gerçekleştirenlerin e-Arşiv Fatura 
Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu

Açıklama 2020  ve Müteakip Yıllar

IV.2.4.2. Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Ortamında İlan 
Yayınlayanlar, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları

2020 ve müteakip hesap 
dönemlerinden itibaren bu 

paragrafta belirtilen işler ile iştigal 
etmek üzere işe başlayacak 

mükelleflerin ise işe başlama 
tarihinden itibaren 3 ay içinde



VUK 509                                                                               
MEVCUT HALİ

VUK 509’DA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ                   

SIRA NO 535

YENİ HALİ

IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu 
a-4 Bendi

Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması
veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık
etmek üzere internet ortamında 23/10/2014 tarihli ve
6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında
Kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari
faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını
sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet
sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere
ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına
veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet
sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet
ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık
faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet
aracıları.

“aracıları.” ibaresi “aracıları 
ile kendilerine veya aracı 
hizmet sağlayıcılarına ait 
internet sitelerinde veya 
diğer her türlü elektronik 
ortamda mal veya hizmet 
satışını gerçekleştiren 
mükelleflerden,

Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması
veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık
etmek üzere internet ortamında 23/10/2014 tarihli ve
6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi
Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi
ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret
ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet
sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel
kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının
satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları
yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri
ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına
aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı
hizmet aracıları ile kendilerine veya aracı hizmet
sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her
türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışını
gerçekleştiren mükelleflerden,

Açıklama 2020 veya 2021 Yılı 2022  ve Müteakip Yıllar

Kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait 
internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik 

ortamda mal veya hizmet satışını gerçekleştiren 
mükellefler

1 Milyon TL

01.07.2022

500 Bin TL
2022 Yılı İçin
01.07.2023

Müteakip Yıllarda Takip 
Eden Dönemin 7. Ayın 

Başından İtibaren



VUK 509                                                                               
MEVCUT HALİ

VUK 509’DA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ                   

SIRA NO 535

YENİ HALİ

IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu 
b Bendi

e-Fatura uygulamasına dahil olma
zorunluluğu bulunan mükelleflerin,
sattıkları mallar ve/veya ifa ettikleri
hizmetler için düzenleyecekleri faturaları,
bu Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı
bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar
haricinde e-Fatura olarak düzenlemeleri ve
almaları zorunludur.

“mükelleflerin,” ibaresi 
“mükellefler ile ihtiyari 
olarak uygulamaya dahil 
olan mükelleflerin, 
birbirlerine” şeklinde ve 
aynı fıkrada yer alan 
“düzenleyecekleri” ibaresi 
“düzenlemeleri ve almaları 
gereken” şeklinde 
değiştirilmiştir.

e-Fatura uygulamasına dahil olma
zorunluluğu bulunan mükellefler ile
ihtiyari olarak uygulamaya dahil olan
mükelleflerin, birbirlerine, sattıkları
mallar ve/veya ifa ettikleri hizmetler için
düzenleyecekleri faturaları, bu Tebliğin
“V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde
belirtilen istisnai durumlar haricinde e-
Fatura olarak düzenlemeleri ve almaları
zorunludur.



VUK 509                                                                               
MEVCUT HALİ

VUK 509’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ                   
SIRA NO 535

IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu 
a-1 Bendi

Açıklama 2018-2019-2020 
Yılları

2021 Yılı 2022  ve Müteakip Yıllar

Brüt satış hasılatı (veya satışları ile 
gayrisafi iş hasılatı)

5 Milyon TL ve 
üzeri
2020

01.07.2021

4 Milyon TL 
ve üzeri

01.07.2022

3 Milyon TL ve üzeri
2022 Yılı İçin
01.07.2023

Müteakip Yıllarda Takip 
Eden Dönemin 7. Ayın 

Başından İtibaren



VUK 509                                                                               
MEVCUT HALİ

VUK 509’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 
TEBLİĞ                                                                                    

SIRA NO 535

YENİ HALİ

IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu 
A-7 Bendi

Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama
işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan
mükelleflerden brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı);

a) 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL,

b) 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL
ve üzeri olan mükellefler.

Açıklama 2020 veya 2021 
Yılı

2022  ve Müteakip Yıllar

Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, 
imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini 

yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde 
bulunan mükelleflerden brüt satış hasılatı 

(veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı);

1 Milyon TL             
ve üzeri

01.07.2022

500 Bin TL ve üzeri
01.07.2023

Müteakip Yıllarda Takip 
Eden Dönemin 7. Ayın 

Başından İtibaren



VUK 509                                                                               
MEVCUT HALİ

VUK 509’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 
TEBLİĞ                                                                                    

SIRA NO 535

YENİ HALİ

IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu 
A-8 Bendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme
belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri.

Açıklama Tebliğ Yayım  Tarihi 
(22.01.2022) İtibari

Tebliğin Yayım Tarihinden 
Sonra Faaliyete Başlayanlar

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden 
yatırım ve/veya işletme belgesi almak 

suretiyle konaklama hizmeti veren otel 
işletmeleri.

01.07.2022

Faaliyete başladıkları ayı 
izleyen dördüncü ayın başına 

kadar başvurularını ve fiili 
geçiş hazırlıklarını 

tamamlayarak e-Fatura 
uygulamasına geçmek 

zorundadır.



VUK 509                                                                               
MEVCUT HALİ

VUK 509’DA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ                   

SIRA NO 535

YENİ HALİ

IV.2.4.3.e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan
mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren
düzenlenecek faturaların, vergiler dahil
toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi
mükelleflerine düzenlenenler açısından
vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi)
aşması halinde, söz konusu faturaların, bu
Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı
bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar
haricinde, “e-Arşiv Fatura” olarak
Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme
portali üzerinden düzenlenmesi zorunludur.

“30 Bin TL’yi (vergi
mükelleflerine düzenlenenler
açısından vergiler dahil toplam
tutarı 5 Bin TL’yi)” ibaresi “5 Bin
TL’yi (vergi mükelleflerine
düzenlenenler açısından
Kanunun 232 nci maddesinin
ikinci fıkrasında belirtilen,
işlemin gerçekleştiği yıla ait,
fatura düzenleme
zorunluluğuna ilişkin tutarı)”
şeklinde değiştirilmiştir.

vergiler dahil toplam tutarının 5 Bin TL’yi
(vergi mükelleflerine düzenlenenler
açısından Kanunun 232 nci maddesinin
ikinci fıkrasında belirtilen, işlemin
gerçekleştiği yıla ait, fatura düzenleme
zorunluluğuna ilişkin tutarı)” aşması
halinde, söz konusu faturaların, bu Tebliğin
“V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde
belirtilen istisnai durumlar haricinde, “e-
Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-
Belge düzenleme portali üzerinden
düzenlenmesi zorunludur.

Açıklama 01.03.2022 Tarihinden Önce 01.03.2022 Tarihinden İtibaren

e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme 
Zorunluluğu Getirilen Diğer 

Faturalar

Vergi Mükellefi Olanlara 5.000.00 
TL

Vergi Mükellefi Olmayanlara
30.000,00 TL 

Vergi Mükellefi Olanlara ergi 
mükelleflerine düzenlenenler açısından 

Kanunun 232 nci maddesinin ikinci 
fıkrasında belirtilen, işlemin 

gerçekleştiği yıla ait, fatura düzenleme 
zorunluluğu (2022 Yılı  2.000,00 TL)

Vergi Mükellefi Olmayanlara
5.000,00 TL 



VUK 509                                                                               
MEVCUT HALİ

VUK 509’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR TEBLİĞ                                                                                    
SIRA NO 535

YENİ HALİ

IV.3.5. e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu
5 Numaralı Bendi

“Demir” ve “mükellefler.” ibaresi
“mükellefler (ticari kazançları basit
usulde tespit edilenler hariç).

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan
mükelleflerden demir ve çelik
(GTİP 72) ile demir veya çelikten
eşyaların (GTİP 73) imali, ithali
veya ihracı faaliyetinde bulunan
mükellefler.

Demir ve çelik (GTİP 72) ile demir 
veya çelikten eşyaların (GTİP 73) 
imali, ithali veya ihracı 
faaliyetinde bulunan mükellefler 
(ticari kazançları basit usulde 
tespit edilenler hariç).

Açıklama 2018,2019 veya 2020 
Yılları

2021 Yılı Müteakip 
Yıllar

Demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların 
(GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan 
mükellefler (ticari kazançları basit usulde tespit edilenler 
hariç).

25 Milyon TL                           
ve üzeri

01.07.2021

10 Milyon TL               
ve üzeri

01.07.2022



VUK 509                                                                               
MEVCUT HALİ

VUK 509’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR TEBLİĞ                                                                                    
SIRA NO 535

YENİ HALİ

IV.3.5. e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu
7 Numaralı Bendi

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve brüt satış hasılatı (veya
satışları ile gayrisafi iş hasılatı);

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan
ve 2018 veya müteakip hesap
dönemleri brüt satış hasılatı (veya
satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25
Milyon TL ve üzeri olan
mükellefler.

Açıklama 2018,2019 veya 2020 
Yılları

2021 Yılı Müteakip 
Yıllar

IV.3.5. e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu
e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve brüt satış hasılatı 

(veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı);
25 Milyon TL                           

ve üzeri
01.07.2021

10 Milyon TL               
ve üzeri

01.07.2022



VUK 509                                                                               
MEVCUT HALİ

VUK 509’DA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ                                                                                    

SIRA NO 535

YENİ HALİ

V.5.6. e-Gider Pusulasının Düzenlenmesi ve Teslimi
Birinci Fıkrası

“muhatabı tarafından ıslak imza ile imzalanması, elektronik imzalı
belgenin muhatabına talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt
örneğinin iletilmesi ve elektronik imzalı belge ile birlikte ıslak imzalı
örneğinin düzenleyen tarafından kâğıt ortamda da muhafaza ve ibraz
edilmesi gerekmektedir.

“belgeyi düzenleyen ve muhatabı
tarafından ıslak imza imzalanması
ve düzenleyen tarafından kâğıt
ortamda da muhafaza ve ibraz
edilmesi, muhatabına ise
elektronik veya kâğıt ortamda
iletilmesi gerekmektedir.”

Çıkartıldı «Muhatabına kâğıt ortamda iletilmesi halinde,
kâğıt çıktının düzenleyen ve muhatabı tarafından ıslak imza ile
imzalanmış olması esastır. «



“IV.2.4.5. Elektronik Ticaret Kapsamında Düzenlenen e-Arşiv Faturalara İlişkin 
Usul ve Esaslar” başlıklı bölümünün birinci fıkrasının ikinci cümlesi “Söz 
konusu satışlarda; sevk irsaliyesi ya da e-İrsaliyenin bir örneğinin (veya format 
ve standardı Başkanlıkça belirlenen ve bu satışa ilişkin olarak düzenlenen e-
İrsaliyenin elektronik ortamda sorgulanmasına, görüntülenmesine, 
doğrulanmasına imkan veren bilgileri barındıran özel kodlu belgenin kağıt 
çıktısının), sevk irsaliyesi yerine geçen e-Arşiv Faturanın kağıt çıktısının ya da 
ÖKC fatura bilgi fişinin sevk edilen malın yanında bulunması gerekmektedir.” 
şeklinde ve aynı bölümün dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi “Söz konusu 
satışlarda; sevk irsaliyesi ya da e-İrsaliyenin bir örneğinin (veya format ve 
standardı Başkanlıkça belirlenen ve bu satışa ilişkin olarak düzenlenen e-
İrsaliyenin elektronik ortamda sorgulanmasına, görüntülenmesine, 
doğrulanmasına imkân veren bilgileri barındıran özel kodlu belgenin kağıt 
çıktısının), sevk irsaliyesi yerine geçen e-Faturanın kağıt çıktısının ya da ÖKC 
fatura bilgi fişinin sevk edilen malın yanında bulundurulması gerekmektedir.” 
şeklinde değiştirilmiştir.



q Brüt satış hasılatı, 2021 dönemi için 4 Milyon, 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL ve üzeri
olan mükelleflere,

e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu

q Gerek kendi siteleri gerekse de platformlar üzerinden e-Ticaret faaliyetinde bulunan mükelleflerden, 2020
ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri
brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlara,

q Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere
aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden; 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya
müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı)
olanlara,

e-Fatura Arşiv uygulamasına geçme zorunluluğu

q e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2022 tarihinden itibaren düzenlenecek 
faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 5 Bin TL'yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından 213 
Sayılı Kanunun 232 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen, işlemin gerçekleştiği yıla ait, fatura 
düzenleme zorunluluğuna ilişkin tutarı) aşması halinde Başkanlık Portalları üzerinden e-Arşiv Fatura olarak 
düzenleme zorunluluğu getirilmesi,

e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu

q e-İrsaliye uygulaması kapsamında belirlenen 25 Milyon TL ve üzeri ciro haddinin 2021 hesap döneminden
itibaren geçerli olmak üzere 10 Milyon TL ve üzeri olarak revize edilmesi ile demir ve çelik (GTİP 72) ile
demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükelleflerin e-
Fatura uygulamasına dahil olma şartı aranmaksızın e-İrsaliye uygulamasına dahil edilmesi,

https://www.mysoft.com.tr/e-arsiv
https://www.mysoft.com.tr/e-arsiv
https://www.mysoft.com.tr/e-irsaliye
https://www.mysoft.com.tr/e-fatura
https://www.mysoft.com.tr/e-irsaliye


SEKTÖREL ZORUNLULUKLAR:

ÖTV-1, 3 kapsamındakiler,  
Hal Kayıt Sistemi Kapsamındakiler, 

İnternet Satış Platformları, 
E-Faturaya Kayıtlı Demir Çelik Sektörü Kuruluşları, 

*YENİ SEKTÖRLER DAHİL EDİLİYOR:

* Emlak, Motorlu Araç Alım, Satım, Kiralama işleri 
ile uğraşanlar,

* İnternet Sitelerinde (kendi veya Platform 
üzerinden) Satış Yapanlardan belli bir ciro 

büyüklüğünü aşanlar,
* Konaklama hizmeti veren otel vb. kuruluşlar.

* Demir Çelik Sektöründeki tüm kuruluşlar,



e Faturaya Zorunlu Geçişler

Konaklama Hizmeti Veren Otel İşletmeleri



VUK 509 Mükellef Grupları Bazında Uygulamalar
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E Defterde Yenilikler ve Önemli Düzenlemeler
e Defter



e Defter Beratları belirtilen süreler zarfında yüklenmez ise (**Mücbir sebepler 
hariç);

• Bu durum özel usulsüzlük cezası doğurur.

• KDV iade süreçlerinde zorluk çıkarabilir.

• Hesap Döneminin ilk ayına ait beratın alınması Açılış Onayı yerine 
geçmektedir. Açılış Onayının kanunda belirtilen süreler zarfında alınmaması 
(Kanuni sürenin sonundan başlayarak 1 ay geçtikten sonra tasdik ettirenler 
tasdik ettirmemiş sayılırlar) birinci derece usulsüzlük fiili olarak sayılmıştır. 
Bunun yanı sıra tutulması gereken mecburi defterlerin tasdik ettirilmemiş 
olması re ’sen takdir nedeni olarak kanunda belirtilmiştir. Aynı zamanda 
Katma Değer Kanunu çerçevesinde tasdik ettirilmemiş (Açılış onayı 
alınmamış) muhasebe defterlerine kaydedilen fatura ve belgelerdeki 
Katma Değer Vergisinin indirimi de risk altında olacaktır. KDV indirimlerinin 
reddi riskini doğurur.

• Hesap Döneminin son ayına ait beratın alınması Kapanış Onayı yerine 
geçmektedir. Türk Ticaret Kanunun 64/3 maddesi gereğince fiziki ortamda 
tutulan yevmiye defterlerinin kapanış onayının izleyen faaliyet döneminin 
6.ayının sonuna kadar yapılma zorunluluğu hükme bağlanmıştır. E-Defter 
Genel tebliği ile de Hesap Döneminin son ayına ait alınacak beratın 
Kapanış Onayı yerine geçtiği belirtilmiştir. Bu çerçevede konuyu 
değerlendirdiğimizde hesap döneminin son ayına ait zamanında alınmayan 
ve yüklenmeyen e-Defter beratlarının Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde 
idari para cezası doğuracağı aşikardır. Bununla beraber kapanış tasdiki 
yapılmayan defter kayıtları bir dava sürecinde delil niteliğini kaybedebilir.

e-Defter Beratlarını Süresinde Yüklenmemesi 
Durumunun Sonuçları 



Vergi Usul Kanununda belirlenen ve 1 Ocak 2021'de yürürlüğe giren "Özel
Usulsüzlük Ceza Had ve Tutarları"na göre, 2020'de 350 TL olan ceza
tutarı, 2021 yılında 380 TL olarak düzenlendi.

e-Faturanın alınmaması,
e-Faturanın verilmemesi,
e-Faturanın gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi,
Düzenlenen e-Fatura'nın aslı ile örneğinde farklı tutarlara yer verilmesi
e-Belge (elektronik belge) olarak düzenlenmesi gereken e-Fatura (Maliye
Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç) kağıt olarak düzenlenmesi
e-Fatura'nın (7103 Sayılı Kanunun 227. maddesine göre) hiç
düzenlenmemiş sayılması halinde her bir belge için 380 TL usulsüzlük
cezası kesilir.
Her bir belge türüne ilişkin olarak bir tespit için toplam ceza 19 bin TL'yi,
bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 190 bin TL'yi geçemez

https://www.mysoft.com.tr/ozel-usulsuzluk-cezasi-2021-nedir
https://www.mysoft.com.tr/e-fatura
https://www.mysoft.com.tr/e-donusum
https://www.mysoft.com.tr/e-fatura
https://www.mysoft.com.tr/e-fatura


10.03.2016 Tarihli Fatura İçin Düzenlenecek  Ceza

VUK madde 374'e göre   zamanaşımı süresi, 353 madde  
uyarınca kesilecek usulsüzlük cezaları için  usulsüzlüğün 
yapıldığı yılı takip eden yılın birinci gününden başlayarak 

beş yıl. Dolayısıyla 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren             
31 Aralık 2021 tarihine kadar ceza ihbarnamesi tebliği 

yapılabilir. Vergi Dairesi de farkında.. zamanaşımı süresi 
doluyor diye ihbarnameyi gönderip, zamanaşımı 

kesilmektedir.



7338 Sayılı Kanun İle Gelen Düzenlemeler
e Defter



Elektronik defter ve kayıt uygulamalarındaki kayıt düzenine
uyulmaması fiilleri birinci derece usulsüzlük cezasının kapsamına
alındı.

e Defterlerin tasdik edilmesiyle ilgili düzenleme yapılarak, Hazine
ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığınca müşterek belirlenen
esaslara göre elektronik ortamda tutulan defterler için berat
alınması, elektronik ortamda tutulan diğer defterlerin ise Hazine
ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen esaslara göre
onaylanmasının tasdik hükmünde olacağı düzenlendi



Elektronik Ortamda Tutulan Defterler İçin Berat Alınması veya
Defterlerin GİB Tarafından Onaylanması Tasdik Yerine
Geçecektir-Elektronik Muhasebe Fişi

E-defterlerin tasdik edilmesiyle ilgili düzenleme yapılarak, Hazine
ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığınca müşterek belirlenen
esaslara göre elektronik ortamda tutulan defterler için berat
alınması, elektronik ortamda tutulan diğer defterlerin ise Hazine
ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen esaslara göre
onaylanmasının tasdik hükmünde olacağı düzenlendi

Elektronik muhasebe fişi, şekil hükümlerinden bağımsız olarak
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standart ve içeriğe
uygun olarak elektronik ortamda düzenlenen, imzalanan,
muhafaza ve ibraz edilebilen muhasebe fişine ait elektronik
kayıtlar bütünüdür.”



Gider Pusulasının Düzenlenme Zorunluluğunun Bulunduğu 
Durumlara Açıklık Getirilmiştir

VUK’un 234. maddesinde düzenlenen gider pusulası, tevsik edici
belgeler arasında yer almakla birlikte, uygulamada mükellefler
nezdinde bahse konu belgenin düzenlenmesi gereken durumlar
hakkında tereddütler yaşanabilmektedir.
Kanunun 23. maddesi ile VUK’un 234. maddesinde yapılan
düzenlemeyle, gider pusulasının düzenlenme zorunluluğunun
bulunduğu durumlara açıklık getirilmiş ve
1-Belgenin düzenlenme süresinin de 7 gün olduğu açık bir şekilde
ifade edilmiştir.
2-Ayrıca, maddede öngörülen hallerde banka, ödeme kuruluşu ve
PTT tarafından düzenlenen belgeler (dekont, alındı vb.) ile bu
Kanun uygulamasında belge düzenleme yükümlülüğü
bulunmayan kamu kurum ve kuruluşlarının tabi oldukları diğer
ilgili mevzuat dahilinde düzenledikleri belgeler gider pusulası
yerine kabul edilecek ve bu hallerde mükellefler tarafından ayrıca
gider pusulası düzenlenmeyecektir.



Elektronik Ortamda Vergi Dairesinin Kurulması İçin Hazine ve 
Maliye Bakanlığına Yetki Verilmiştir

Kanunun 12. maddesi ile VUK’un 4. maddesinde yapılan
değişiklikle, fiziki ortamdan bağımsız olarak elektronik ortamda
vergi dairesinin kurulması, vergi dairelerinin diğer vergi
dairelerinin şubesi olarak belirlenmesi suretiyle mükelleflere hızlı
ve etkin hizmet verilebilmesinin sağlanması, vergi dairesince
yapılan işlemlerin elektronik ortamda kurulan vergi daireleri
tarafından da yerine getirilmesini temin edecek düzenlemeler
yapma konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.



VERGİ DAİRESİ

İNTERNET VERGİ 
DAİRESİ 

(MÜKELLEF / 
MESLEK MENSUBU)

İNTERAKTİF 
VERGİ DAİRESİ  

(MÜKELLEF)

TÜRKİYE DİJİTAL 
VERGİ DAİRESİ 

(BELLİ VERGİ 
TÜRLERİ VE 

MÜKELLEFİYET 
TÜRLERİ VE 

İŞLEMLER İÇİN)

Vergi Dairesine bizzat gidilerek ve kağıt ortamda yürütülen süreçten, birinci 
aşamada meslek mensupları ile bazı mükellef gruplarının elektronik ortamda 

bildirim ve işlemlerin yapabildiği İNTERNET VERGİ DAİRESİNE ve daha sonra 
Vergi Dairesine bizzat gidilerek yapılan işlemlerin tamamen elektronik ortamda 

yapılabildiği İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ uygulaması hayata geçirilmiştir. 

Öncelikle bu iki uygulamanın TEK PORTAL den verilmesine yönelik çalışmalar 
yapılacak ve akabinde belli vergi türleri, mükellef grupları veya işlemlerin 
elektronik ortamda sonuçlandırılması için  Dijital Türkiye Vergi Dairesi 

konsepti hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. 

Böylece belli mükellef ve vergi türlerinin iş ve işlemleri her yerden ve elektronik 
olarak yerine getirilmesi sağlanacaktır. 



Bavul Tic. E-Fatura

E-ARŞİV PORTAL 

YENİ NESİL ÖKC

E-MÜSTAHSİL MAKBUZU

DEFTER BEYAN SİSTEMİ

E-DEFTER (Bilanço)

E-DEKONT

E-SERBEST MESLEK MAK.

Mal İhracı e-FATURA

E-İRSALİYE

Tax-Free e-FATURA

E-FATURA

E-ARŞİV FATURA

E-BİLET Tüm Belge ve 
Defterlerin 

birkaç yıl içinde 
tamamen 

Dijitalleştirilecek



Ürünler, Entegrasyonlar
LUCA



Türkiye’nin İlk ve Tek Merkezi Web Tabanlı Muhasebe Yazılımı
Uygulamalar

Diğer yardımcı uygulamalar, toplamda 55 yazılım projemiz, 
JAVA programlama diliyle 2005 yılından bu yana 

geliştirilmektedir. 

TÜRMOB’un Ürünüdür

Luca, 2005 yılında TÜRMOB – TESMER tarafından üyeleri için 
geliştirmeye başladı ve Almanyadaki DATEV örnek alınarak 

projelendirdiği bir uygulama fakat şuan DATEV den çok farklı 
bir hizmet sunum yapısı var tabi LUCA Türkiye’de muhasebe 

uygulamaları anlamında ilk ve tek web tabanlı  projedir.



LUCA Büyük Bir Sistem

• Yaklaşık 1 Milyonun 
üzerinde Firmaya ait 
mali işlemler LUCA 
Ürün ailesine ait 
ürünler üzerinden 
gerçekleştirilmektedir

65%

• Yaklaşık 4 milyon 
üzerinde  personele 
ait bordro ve insan 
kaynakları işlemleri 
sistemler üzerinden 
yapılmaktadır

20
• E Defter Kullanan 

firmaların yaklaşık 
%20’inden fazlasına 
hizmet vermekteyiz. 

• 400.000 Üzerinde 
Kullanıcı
• 10 Günde 17 Milyon 

fiş



Kullanıcılar

Finans Kuruluşları

ÖKC Entegrasyonları

Kurumlarla Entegrasyonlar (GİB-SGK vb)

Belge Dijitalleştirme(Belge Tarama OCR)

E Belge Entegrasyonları





Muhasebede Dijitalleşme

Büyük Veri ve Artan Bilgi İşlem Gücü

Veriler, ticari finansal kararlar almak için çok önemlidir.

Otonom Robotlar
Robotların fiziksel varlıklar olması gerekmez. Muhasebe ve finansta 
robotik süreç otomasyonu (RPA), herhangi bir muhasebe 
departmanında bol miktarda bulunan belge analizi ve işleme gibi 
tekrarlayan ve zaman alan görevlerin üstesinden gelebilir

Yapay Zeka
Yapay zeka, muhasebe ve finans uzmanlarının daha üretken 
olmasına yardımcı olabilir . Yapay zeka algoritmaları, makinelerin zaman 
alan, tekrarlayan ve gereksiz görevleri üstlenmesini sağlar.

Block Zincir
Ele almak istediğim muhasebe ve finans uzmanları için önemli etkileri olan son 
teknoloji trendi blok zinciridir.

01

02

04

03

https://bernardmarr.com/default.asp?contentID=1929
https://bernardmarr.com/default.asp?contentID=1929




• e-Fatura, e-Arşiv,       
e-SMM, e-Müstahsil 
Makbuzu, e-İrsaliye 

• Uçtan uca 
muhasebede dijitalin 
konforunu yaşayın

• İş hayatımızın dijital 
dönüşümünde 
birlikte varız



TÜRMOB – LUCA e Entegratör
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Saklama
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• Sisteme üye olan her firma ve kişiye Portal uygulaması otomatik
açılmaktadır ve e Belge oluşturmak için ayrıca bir bedel alınmamaktadır.

• Portal kullanımında başvuru işlemleri dışında mali mühre ihtiyaç
bulunmamaktadır. Başvuru yapıldıktan sonra mali mühür kullanımına
ihtiyaç bulunmamaktadır. T.C. Kimlik Numarası ve Şifre ile giriş
yapılabilmektedir.

• Portalde sadece e-belge düzenlenebilir, gelen ve giden e-belgeler
görüntülenebilir, LUCA ön muhasebe programlarında ise bu işlemlerin yanı
sıra kasa, banka, çek, senet, stok ve cari hesap hareketleri de düzenlenerek
işlem yapılabilir.

• Portal uygulamasında fonksiyonel olarak önemli kolaylıklar yer almaktadır.
Örneğin firmalar faturalar kesildikçe sistemde kayıtlı kalır tekrar benzer
müşterilerinizi tekrar açmak zorunda kalmazsınız.

• Firmaların logosu / imzası / banka bilgileri tanımlanabilir.
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Başvuru İşlemleri

LUCA Entegrasyonu
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• Öncelikle tüzel kişilerin mali mühür (Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden),
gerçek kişilerin ise e-imza veya mali mühür temin etmeleri gerekir. E-imza
ve/veya mali mühür kurulumu yapılır ve GİB’e ilgili e-belge için başvuruda
bulunulur. Başvuru oluştuktan sonra www.luca.com.tr sayfasından
düzenlenecek e-belge ile ilgili sözleşme doldurulur.

TÜRMOB – LUCA e Entegratör

http://www.luca.com.tr/
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• LUCA NET ve Koza ile tam entegre çalışmaktadır. Eğer sadece Portal
kullanılmak isteniyorsa çok yakında Portalde oluşturulan faturalar (Gelen-
Giden) ve diğer belgeler LUCA Mali Müşavir Paketinde otomatik
muhasebeleşmesi sağlanacaktır.

• Portal ve diğer LUCA ürünleri ile Üçüncü Parti yazılımlarla entegrasyonlarda
başladı. (web servis hizmetleri)

• E Ticaret Sitelerinden alınan siparişlerin otomatik e fatura veya e arşiv
fatura oluşturulması ve muhasebeleştirilmesi,

• Mobil uygulamalar ve tahsilat sistemlerinden otomatik e belge
oluşturulması (e-SMM, e-Fatura ve e-Arşiv Fatura vb) ve
muhasebeleştirilmesi sağlanacaktır.

• Diğer Ticari Yazılımlarla entegrasyonlar

TÜRMOB – LUCA e Entegratör
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• Ücretlendirme fatura bazında ücretlendirme(kontör) şeklindedir.
• Kontör ücretleri dışında bir ücret ödemesi bulunmamaktadır. Portal ücretsiz

olarak açılır, sadece kontör alarak işlem yapılır, başka herhangi bir ücret
talep edilmez.

TÜRMOB – LUCA e Entegratör
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• Sistem kalınan süre boyunca ücretsiz açılan Portalde 10 yıl boyunca
e-belgeleriniz saklanır.

TÜRMOB – LUCA e Entegratör
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Bilindiği üzere, 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği‘nin “IV.2.4.3. e-Arşiv Fatura Olarak
Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar” başlıklı bölümü ile faaliyeti gereği fatura düzenlemek zorunda olan
mükelleflerden, e-Fatura uygulamasına dahil olmayanlarca, 01/01/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek
faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından
toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması halinde söz konusu faturaların “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça
sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir.

https://alomaliye.com/2019/10/19/vergi-usul-kanunu-genel-tebligi-sira-no-509/


Vergiler Dahil 5000 TL / 30000 TL
GİB e-Arşiv Portal
İVD Kullanıcı Adı ve Şifre
Kesilen faturalar saklanmıyor
e-Posta gönderim için fatura indirilir
Kesilen faturalar için entegrasyon yapılamıyor
Mobil uygulama yok
Fatura dizaynı yok ( logo / kaşe imza )
Uygulama içi raporlama yok
Yetkilendirme ile çoklu kullanıcı imkanı yok
Ücretsiz





Hızlı üyelik
Mobil uygulama ile işlem kolaylığı
Faturaya Logo ve Kaşe/İmza ekleme
Faturayı e-Posta ile gönderme
WhatsAPP entegrasyonu ile bilgi gönderimi
LUCA MMP Entegrasyon
Raporlar
Fatura saklama
İptal / İtiraz süreçlerini yönetme
Excel raporlama ile tüm programalara veri aktarımı
Yetkilendirme ile aynı firmada birden fazla kullanıcı
Geçmiş dönem 100 faturaya kadar çekme
Geçmiş dönem faturalarından Ürün ve Carilerin otomatik
açılması



İptal itiraz süreçlerinde WhatsApp 
üzerinden bilgilendirme

İptal itiraz süreçlerini yönetebilme

Faturalara kaşe / imza ve logo 
ekleme imkanı ile size özellşemiş

fatura..

Yakında ek tasarım özellikleri
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Sipariş Yönetimi
Pazaryeri Entegrasyonları
E-Ticaret Altyapı Entegrasyonları
e-Fatura / e-Arşiv Entegrasyonları
Kargo Entegrasyonları
Ürün Yönetimi
LUCANet Kobi Ticari Yazılımı Entegrasyonu
Koza Ticari Yazılımı Entegrasyonu
Performans Analizleri ( ürün / pazaryeri )
Kullanıcı Yetkilendirme



Dashboard temel bilgilendirme ve hızlı işlemlere ulaşım
imkanı ile tüm işlemler bir tık mesafesinde kolay..



Tüm siparişler / Fatura kesilecekler / Kargo bekleyenler

Her pazaryerinden gelen siparişler için ayrı ayrı sürece
gerek yok.. Tüm işlemler tek ekranda..



Tek tıkla ister tek tek ister toplu şekilde tüm faturalarını
oluşturun. 
Üstelik kargo etiketi için ayrıca işleme gerek kalmaksızın
pazaryeri kargo entegrasyonu ile faturanın üzerinde….



Ürün Yönetimi

Farklı pazaryerlerindeki ürünlerinizi tek bir stok kartı
tanımı üzerinde eşleyebilir ve konsolide ürün yönetimi
yapabilirsiniz.
Stok ve fiyat güncellemelerinizi sistem üzerinden
yapabilirsiniz.

Pazaryeri Entegrasyonları

TreeWin size pazaryerlerindeki farklı tanım ve süreç
adımlarından arındırılmış ortak bir süreç yönetim
imkânı sunar.

e-Ticaret Platformu Entegrasyonları

Kendi web sitenizden yaptığınız satışları da TreeWin
süreç yönetimi kapsamında yürütebilirsiniz.

e-Fatura Entegrasyonları

Sanal mağazalarınızdan gelen tüm siparişler için e-Fatura ve
e-Arşiv faturası kesebilirsiniz.
Faturalarınız GİB Mevzuatına uygun, kargo barkodlu ve iade
formu ile otomatik olarak hazırlanır.
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Hızlı üyelik
Mobil uygulama ile işlem kolaylığı
Fiş tarama
Fatura tarama
Fatura XML aktarımı
LUCA MMP Entegrasyonu
Excel Raporlama ile diğer programlara veri aktarımı
Anlaşmalı yazarkasalar ile entegrasyon



Yazarkasa Z Raporu Entegrasyonu

Entegre olan yazarkasalardan Z 
Raporları online olarak
yükleyebilir raporlarını
oluşturabilirsiniz.
HUGİN / PROFİLO

Muhasebe Entegrasyonu

Sisteme taratarak veya XML ile
aktarmış olduğunuz fiş, e-Fatura , e-
Arşiv Fatura ve Z raporlarınızı Luca 
MMP ye online , diğer muhasebe
programlarına excel ile aktarabilirsiniz.

XML Entegrasyonu

Tarafınıza gelen e-Fatura, e-Arşiv Fatura
ve 5000 / 30000 e-Arşiv Faturalarınızı
ister taratarak isterseniz XML aktarımı
ile aktarabilir ve raporlarını alabilirsiniz.



Teşekkürler





VUK 509 Mükellef Grupları Bazında Uygulamalar

Brüt Satış Hasılatı 5 Milyon ve Üstü

Kom ve Tüc. Olarak Seb.Meyve Tic.

EPDK Lisanslı Mük. (Bayiler dahil) 
ÖTV1

İnternet Rek.Yay.Hizmet Aracıları

ÖTV3 Say. Lis.Ürün İmal,İthal,İnş

Şeker İmalatçıları

Maden İşletme Ruhsat Sahipleri

Demir Çelik Üreticileri

e Fatura e Arşiv Fatura e İrsaliye
E Müstahsil 

Makbuzu
e Defter

GTS Kayıtlı Mükellefler

SGK Sözleşme İmz.Sağ.Hizm.Su.

D
İREK

T G
EÇİŞLER

D
O

LAYLI 
G

EÇİŞLER



VUK 509                                                                               
MEVCUT HALİ

VUK 509’DA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ                   

SIRA NO 535

YENİ HALİ

IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu 
b Bendi

e-Fatura uygulamasına dahil olma
zorunluluğu bulunan mükelleflerin,
sattıkları mallar ve/veya ifa ettikleri
hizmetler için düzenleyecekleri faturaları,
bu Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı
bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar
haricinde e-Fatura olarak düzenlemeleri ve
almaları zorunludur.

“mükelleflerin,” ibaresi 
“mükellefler ile ihtiyari 
olarak uygulamaya dahil 
olan mükelleflerin, 
birbirlerine” şeklinde ve 
aynı fıkrada yer alan 
“düzenleyecekleri” ibaresi 
“düzenlemeleri ve almaları 
gereken” şeklinde 
değiştirilmiştir.

e-Fatura uygulamasına dahil olma
zorunluluğu bulunan mükellefler ile
ihtiyari olarak uygulamaya dahil olan
mükelleflerin, birbirlerine, sattıkları
mallar ve/veya ifa ettikleri hizmetler için
düzenleyecekleri faturaları, bu Tebliğin
“V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde
belirtilen istisnai durumlar haricinde e-
Fatura olarak düzenlemeleri ve almaları
zorunludur.
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LUCA Net| 
Portal

LUCA NET | Ön 
Muhasebe

LUCA NET | Kobi 
Ticari Yazılım 

Entegratörlük hizmeti alan herkese otomatik olarak Portal ile birlikte otomatik
açılacak kullanıcılar için 2 alternatif içeren giriş ekranı ile çalışabilecek e
belge oluşması anlamında nereden veri girdiğinin bir önemi olmayacak hem e
Belge portalı hem de LUCA Net Portalı müşterek kullanabilecek (Sadece e
belge oluşturabilecek fakat hem özel entegratörlük hem de LUCA NET veri
tabanınına veri yazmaya devam edecek)

Entegratörlük hizmetleri kullanmaya başlayıp daha sonrasında mini ticari
paket kullanmak isteyen mükellefler aynı ara yüz üzerinden ilave cüzi bir
bedel ile modüller bazında ticari paket olarak kullanmaya başlayacaklar eski
düzenledikleri belgeler sistemde kalacak ve ilave modüller ile kısıtlı olarak
ticari hayattaki işlemlerini gerçekleştirebilecekler (LUCA Net Portal
Uygulamasındaki kullanım alışkanlıkları devam edecek)

Küçük ticari yazılımdan ihtiyacına göre daha kapsamlı bir yazılım kullanmak
isteyenler için LUCA NET Kobi yazılımı aradaki fark ücreti alınarak
kullanıma açılabilir fakat aynı zamanda LUCA NET portal ve küçük ticari
pakette kullanımlarına açık olacak ve yaptıkları tüm işlemler aynı veri
tabanına yazdığı için veri aktarımlarına gerek olmayacak kendi kullanıcıları
arasında portal ya da mini ticari yazılımı kullanan kullanıcılar ürünleri
kullanmaya devam edebilecekler. LUCA NET’te yapılan ilave tüm özellikler
isteğe göre tüm ürünlerde otomatik kullanılabilir

Web Servisler İle Çalışan Aynı Veri Tabanını Kullanan  Geliştirimi 
ve Desteği Aynı Ürünler 
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Ürünler

• Yalnızca e Belge oluşturulabilen Özel
Entegratörlük sistemi ile entegre çalışan e Belge
Portalı ile birlikte kullanıcılara açılan ve LUCA
NET Fonksiyonalitesine sahip arka planda
LUCANET Veri Tabanını kullanan uygulama

• Uygulama üzerinden aşağıdaki belgeler
oluşturulabilecek aynı anda LUCA NET veri
tabanına veri yazacak

• e Fatura
• e Arşiv Fatura
• e SMM
• e İrsaliye
• e Müstahsil Makbuzu
• ve diğer e Belgeler
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Ürünler

• Portal Kullanımı yeterli gelmeyen firmasına ait
basit gelir gider ve fatura takibi ile yine yalın
raporlamaları kullanabileceği bir yazılıma
ihtiyaç duyan firmaların ilave makul fiyatlarla
aşağıdaki modüllere geçişi yapılabilir. Portaldan
bu uygulamaya geçerken yine ilgili modüllerde
LUCA NET Veri tabanı kullanacağı için bu
pakete geçen bir üye veri aktarımına ihtiyaç
duymadan tüm faturalarını ve cari kartlarını veri
kaybı yaşamadan erişim sağlayabilecektir.

• Fatura Modülü
• Cari Hesap Takibi
• Gelir Gider Takibi
• Stok Depo Takibi
• Basit Raporlama
• Diğer Entegrasyonlar (Banka, Mobil, e Ticaret vb)
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Ürünler

• Şirketin ihtiyacına istinaden KOBİ düzeyinde Mini
paketten daha detaylı bir yazılıma geçmek isterse
LUCA NET’e eğer ERP düzeyinde bir yazılıma
geçmek isterse de Luca Koza’ya geçebilir

• Tam tersi yönde de geçişler yapılabilir örneğin LUCA
NET KOBİ yazılımını kullanıyor ama şirket küçüldü
LUCA NET Firmaya kapsamlı geliyor bu durumda
Mini Pakete Mini Paketten daha da küçüldü sadece
portala geçebilir
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Aynı Müşteri İçin Aynı Anda Örnek 
Farklı Profil Kullanımı 

Sekreter – Temel Kullanıcı 

Patron - Yönetici

İleri Düzey Teknik Kullanıcı






