
535 No.lu Vergi Usul Kanunu,
7338 No.lu Kanun,
Tüm e-Belgeler ve e-Defter Mevzuatındaki Son Değişiklikler

Murat ÇAĞATAY
LUCA Ege Bölge Eğitim, Destek ve e-Defter  Uygulaması Uzmanı



e-İRSALİYE

DEFTER BEYAN 
SİSTEMİ

e-İHRACAT

e-MÜSTAHSİL 
MAKBUZU

e-Döviz Alım-
Satım Belgesi

Mevcut Bazı e-Dönüşüm Uygulamaları



e-Dekont e-Sigorta Poliçesi

e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi

e-Gider Pusulası

Yeni e-Dönüşüm Uygulamaları



e-Fatura e-Arşiv 
Fatura

e Defter e-İrsaliye e-
Müstahsil 
Makbuzu

e-SMM e-Bilet VUK 507 
GMÖBYS

604.766 556.958 287.092 127.989 34.118 242.717 598 6 İşletici
Kuruluş

Genel toplam olarak ise yaklaşık 71 milyar e-Belge

DÜZENLENMİŞ, İLETİLMİŞ, ARŞİVLENMİŞ VE 
MUHASEBE SÜREÇLERİNDE KULLANILMIŞTIR.

Sayılarla e-Dönüşüm



2010-2017                     
25 Milyon

10Milyon (VUK 
454) 

2018-2020                
5Milyon (VUK 509)

2021 ve Müteakip 

(VUK 535) 

e-Fatura Uygulamasına Geçme Zorunluluğu

Brüt Satış Hasılatı
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* Yaklaşık 10.000
firma e-
Dönüşüme dahil 
olmuştur.

*Belli sektörlere 
özel geçişler 
getirilmiştir.

* e-Fatura ve      
e-Defter temel       
e-belge uyg. 
olarak kabul 
edilmiştir.

* Yaklaşık  
105.000 firma                     
e-Dönüşüme 
dahil olmuştur.

* Genişleme 
tebliği 
(VUK 454) 
yayımlanmıştır.

* Uygulamalara 
geçişteki genel 
çerçeve tekrar 
belirlenmiştir.

* e-Arşiv Fatura 
hayatımıza girdi.

* Sadeleştirme 
ve genişleme 
üzerine yeni 
tebliğ       (VUK 
509) yayımlandı.

* ?

20162013 2019

Geçmişten Günümüze: Ciro Hadleri Kapsamında e-Dönüşüm 



Sektörel Zorunluluklar

Lorem is simp dummy text of then and
scrambled it to make a type specimen book.
Your text here. Example text.

e-Fatura Uygulamasına Geçme Zorunluluğu

Geçmişten Günümüze: Sektörel Şartlar Kapsamında e-Dönüşüm 



VUK Genel Tebliği (SIRA NO: 509)’nde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

e-Belge Uygulamaları’nda Değişen Geçiş Koşulları, Yeni Düzenlemeler ve Önemli Hatırlatmalar

Murat ÇAĞATAY
LUCA Ege Bölge Eğitim, Destek ve e-Defter  Uygulaması Uzmanı



e-Fatura 
Uygulamasına 
Geçiş Koşulları

5/30 Bin 
e-Arşiv Fatura 

Uygulaması

e-İrsaliye 
Uygulamasına 
Geçiş Koşulları

Döviz 
Alım-Satım 

Belgesi

e-Gider 
Pusulası

V.U.K. Sıra No: 535 (ÖZET)



e-Fatura
Uygulamasına Geçiş 

Koşulları 

5/30 Bin e-Arşiv Fatura

V.U.K. Sıra No: 535 (ÖZET)



e-İrsaliye
Geçiş Koşulları

e-Döviz Alım-Satım Belgesi

e-Gider Pusulası 

V.U.K. Sıra No: 535 (ÖZET)



Mali Mühür, e-İmza ve «e-Mühür»

http://www.kamusm.gov.tr/
http://www.turmobeimza.com.tr/


e-Belge Başvuruları

İnteraktif Vergi Dairesi’nden Kullanıcı adı ve Şifre veya e-Devlet şifresiyle giriş yapılır.

Soldaki menülerden İŞLEM BAŞLAT – Vergi İşlemleri – e-Belge İşlemleri kısmına gelinir.

e-Belge işlemleri menüsündeki “Başvuruda bulunmak istediğiniz e-Belge türünü seçiniz” 
kısmından hangi uygulamaya başvuru yapılmak isteniyorsa (e-Fatura, e-Arşiv fatura, e-Müstahsil 
makbuzu) seçilerek İnteraktif Vergi Dairesi ile e-Fatura başvuru işlemi tamamlanır.

https://ivd.gib.gov.tr/


e-Defter Başvuruları





e-Fatura
Uygulamasına Geçiş 

Koşulları 



5 Milyon TL ve üzeri olan brüt satış hasılatı (veya satışları ile 
gayrisafi iş hasılatı) şartını 2018 veya 2019 hesap 
dönemlerinde sağlayan mükellefler 1/7/2020 tarihinden 
itibaren, 2020 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan 
mükellefler, ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının 
başından itibaren, e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. 

“1- Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı);
a) 2018, 2019 veya 2020 hesap dönemleri için 5 Milyon TL,
b) 2021 hesap dönemi için 4 Milyon TL,
c) 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL
ve üzeri olan mükellefler.”

e-Fatura – Geçiş Koşulları



01.07.2022 01.01.202330.04.2022

30.04.2023 01.07.2023 01.01.2024

e-Arşiv Fatura ve e-Fatura’ya Geçiş

e-Arşiv e-Fatura’ya Geçiş

VUK 535 

e-Defter’e Geçiş

e-Defter’e Geçiş

VUK 535 

e-Fatura – Geçiş Koşulları



e-Fatura – Geçiş Koşulları

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. 

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

(01.07.2022)
b) 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL
(01.07.2023)

ve üzeri olan mükellefler.



01.07.2022 01.01.202330.04.2022

30.04.2023 01.07.2023 01.01.2024

e-Arşiv Fatura ve e-Fatura’ya Geçiş

e-Arşiv e-Fatura’ya Geçiş

VUK 535 

e-Defter’e Geçiş

e-Defter’e Geçiş

VUK 535 

e-Fatura – Geçiş Koşulları



Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Ortamında İlan 
Yayınlayanlar ile İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarının e-

Arşiv Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu 

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

e-Fatura – Geçiş Koşulları



e-Fatura – Geçiş Koşulları



7338 sayılı kanun kapsamında sosyal içerik üreticilerinin istisna uygulaması
sebebi ile 2021 yılında 1 milyon (2022 yılında 500 bin tl e faturaya geçme sınırı)
SOSYAL İÇERİK ÜRETİCİLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ GVK’nda MÜK.20/B
maddesi ile istisna düzenlemesine göre 2022 yılında özellikle 880.000 altında
kalması durumunda e-Belgelere ve e-Deftere geçmemesi gerekmektedir.

193 sayılı Kanuna mükerrer 20 nci maddesinden sonra gelmek üzere;

“Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama 
geliştiriciliğinde kazanç istisnası»

e-Fatura – Geçiş Koşulları



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.

e-Fatura – Geçiş Koşulları



e-Fatura – Geçiş Koşulları



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

Tebliğ Yayım  Tarihi 
(22.01.2022) İtibari

2022 ve Müteakip Yıllar

01.07.2022
Faaliyete başladıkları ayı izleyen 

dördüncü ayın başına kadar 
başvurularını ve fiili geçiş 

hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura 
uygulamasına geçmek zorundadır.

e-Fatura – Geçiş Koşulları



5/30 Bin e-Arşiv Fatura     
e-Arşiv Fatura Uygulaması



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.

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren
düzenlenecek faturaların, 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.

5/30 Bin e-Arşiv Fatura – Fatura Limiti Düzenlemesi 



Kuyumculuk, sarraflık ve 
mücevheratçılık faaliyetinde 

bulunanların kuyum satışlarında fatura 
düzenleme mecburiyeti:

FATURA DÜZENLEME SINIRI

2022 - 2.000 TL (VUK Genel Tebliği Sıra No:534)

VUK 514 den Dolayı 3 Katı: 6.000 TL

(3) Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi 
işlenmiş kıymetli maden ve 
kıymetli taş alım satımında bulunan 
mükelleflerin bu nitelikte olmayan başka 
faaliyetlerinin de (beyaz eşya alım-
satımı, kafe işletmesi gibi) bulunması, 
bu Tebliğ düzenlemesinden yararlanılmasına engel 
teşkil etmez. Ancak bu faaliyetlere ilişkin 
olarak düzenlenmesi gereken faturalar bakımından 
213 sayılı Kanunun 232 nci maddesinin ikinci 
fıkrasında yer alan had dikkate alınır.



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 BaşvuruTalebi sayfasına erişim sağlanır

Portal ve Özel Entegratörlük Birlikte
Kullanılamayacak



e-Ticaret Ürünleri: e-Arşiv Ft. Yerine «Barkodlu Belge»

Tebliğ ile yapılan değişiklik uyarınca: 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.



e-Gider Pusulası 



Kanunun 234 üncü maddesi ve Bakanlıkça yapılan diğer
idari düzenlemeler gereğince gider pusulası
düzenlenmek suretiyle tevsiki uygun görülen
durumlarda; elektronik ortamda düzenlenen ve
elektronik sertifika ile imzalanan e-Gider Pusulasının en
az bir örnek kâğıt çıktısının alınarak, çıktının 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.

Kanunun 234 üncü maddesi ve Bakanlıkça yapılan diğer idari düzenlemeler gereğince 
gider pusulası düzenlenmek suretiyle tevsiki uygun görülen durumlarda; elektronik 
ortamda düzenlenen ve elektronik sertifika ile imzalanan e-Gider Pusulasının en az bir 
örnek kâğıt çıktısının alınarak, çıktının  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.

e-Gider Pusulası – İmzalama, Saklama ve İbraz Düzenlemesi



e-Gider Pusulası – İmzalama, Saklama ve İbraz Düzenlemesi



e-Döviz Alım-Satım Belgesi



e-Döviz Alım-Satım Belgesi uygulaması, döviz alım ve
satım faaliyetinde bulunan yetkili müesseseler
tarafından kağıt ortamda düzenlemekte olan Döviz Alım
Belgesi ve Döviz Satım Belgesi’nin, elektronik ortamda
düzenlenmesi, muhatabına talebi doğrultusunda
elektronik veya kağıt ortamda iletilebilmesi, elektronik
ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesine imkan veren
uygulamadır.

Bu Tebliğde düzenlenen e-Döviz Alım-Satım Belgesi,
yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt ortamdaki “Döviz
Alım” ve “Döviz Satım” belgeleri ile aynı hukuki
niteliklere sahiptir.

Bu uygulama, birinci fıkrada belirtilen mükelleflerden, aynı zamanda ilgili mevzuat 
dahilinde kıymetli maden alım/satım yapma yetkisi de bulunanlar bakımından, döviz ve 
kıymetli maden alım/satım işlemlerinde 385 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 
kapsamında tek belge olarak düzenlenebilen “Döviz ve Kıymetli Maden Alım Belgesi” 
ile “Döviz ve Kıymetli Maden Satım Belgesi”ni de kapsamaktadır.”

“Bu Tebliğde düzenlenen e-Döviz Alım/Satım Belgesi ile e-Döviz ve Kıymetli Maden 
Alım/Satım Belgesi, yeni belge türleri olmayıp, kâğıt ortamdaki “Döviz Alım/Satım” ve 
birinci fıkradaki mükellefler tarafından düzenlenen “Döviz ve Kıymetli Maden 
Alım/Satım” belgeleri ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.”

Not: 01.01.2022  tarihi itibariyle geçiş zorunlu hale geldi.

e-Döviz Alım-Satım Belgesi - «Döviz ve Kıymetli Maden» Düz.   



e-Döviz Alım-Satım Belgesi - «Döviz ve Kıymetli Maden» Düz.   



e-İrsaliye
Geçiş Koşulları



e-İrsaliye Uygulaması Geçiş Koşulları



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.

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve brüt satış hasılatı 2018, 2019 veya 2020 hesap 
dönemlerinde 25 Milyon TL, 2021 veya müteakip hesap dönemlerinde 10 Milyon TL 
mükellefler.

a) 2018, 2019 veya 2020 hesap dönemlerinde 25 Milyon TL, (01.07.2021)
b) 2021 veya müteakip hesap dönemlerinde 10 Milyon TL     (01.07.2022)

e-İrsaliye Uygulaması – Geçiş Koşulları



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).

e-İrsaliye Uygulaması – Geçiş Koşulları



e-İrsaliye Uygulaması



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,

5/30 Bin e-Arşiv Fatura kapsamında fatura limitlerinin düzenlenmesi

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


e-Fatura – Ana e-Belge Uygulaması 



Konaklama Hizmeti Veren Otel İşletmeleri

e-Fatura >>> e-Belgeler & e-Defter Geçişleri
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VUK 509 Kapsamında «Diğer» e-Fatura Geçişleri



Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun

7338 No.lu Kanun ile e-Defter Uygulaması’ndaki Önemli Düzenlemeler  ve CEZALAR

Murat ÇAĞATAY
LUCA Ege Bölge Eğitim, Destek ve e-Defter  Uygulaması Uzmanı



Elektronik Olarak Tutulan Defterlerde TASDİK Uygulaması
(Yayımı tarihinde - 26 Ekim 2021- yürürlüğe girdi.)

Düzenleme ile birlikteVUK’a «Elektronik olarak tutulan defterlerde tasdik» başlıklı 226/A maddesieklenmektedir.

«Elektronik Defter Genel Tebliği» uyarınca ilk aya ait beratın alınması «açılış onayı»  son ayına ait beratın alınması ise 
kapanış onayı, diğer aylara ait beratın alınması ise ilgiliaylara ait defterlerin «noteronayı»yerine geçmektedir.

Ancak söz konusu berat ve onayların tasdik yerine geçeceğine dair kanunda bir hüküm yoktu.

Düzenleme ile birlikte;

1. Elektronik ortamda tutulan defterler için berat alınması,

2. Elektronik ortamda tutulan diğer defterlerin ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen usul, esas ve süreler dahilinde 
onaylanması

VUK uygulamasında tasdik hükmünde sayılacaktır.
Berat ve onayın belirlenen usul, esas ve süreler dahilinde alınmaması veya  yapılmaması durumunda defterler 
tasdik ettirilmemiş sayılır. (Usulsüzlük cezaları  ve KDV indirimine ilişkin eleştiriler ile birlikte Re’sen vergi 
tarhına esas alınabilir.)

VUK 352 USULSÜZLÜK CEZASI

«8. Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin yaptırılmamış olması (Kanuni sürenin sonundan 
başlayarak 1 ay geçtikten sonra tasdik ettirilenler, tasdik ettirilmemiş sayılır.)»



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 Beratlarının Süresinde Yüklenmemesi 
Durumunun Sonuçları 



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.

e-Gider Pusulası Düzenleme Zorunluluğu



E-DEFTER VE E-BELGE BAŞTA OLMAK ÜZERE ELEKTRONİK  UYGULAMALARA 
İLİŞKİN BAŞVURU YAPILMAMASI VEYA  KULLANILMAMASI HALİNDE 

ÖZEL USULSÜZLÜK

(Yayımı tarihinde - 26 Ekim 2021- yürürlüğe girdi.)

Düzenleme ile birlikte, VUK’un mükerrer 355. maddesinde değişikliğe
gidilerek;

«Elektronik ortamdaki kayıtlar ve elektronik cihazla belge düzenleme»
başlıklı mük.242. maddedeki e- defter ve e-belge başta olmak üzere
(tebliğ ile belirlenen hükümler dahil), elektronik uygulamalara başvuru
yapmayan veya bu uygulamaları kullanmayan mükelleflere
özel usulsüzlük cezası kesilecektir.



ELEKTRONİK DEFTER KAYIT NİZAMINA UYULMAMASI FİİLİNE 
USULSÜZLÜK CEZASI KESİLMESİ

(Yayımı tarihinde - 26 Ekim 2021- yürürlüğe girdi)

Düzenleme ile birlikte, VUK’un «Usulsüzlük Dereceleri ve Cezaları»
başlıklı 352. maddesinin I inci derece usulsüzlüklerle ilgili (6)
numaralı bendinde değişikliğe gidilmiştir.

Mevcut düzenleme: «Bu Kanunun kayıt nizamına ait hükümlerine (Madde
215 - 219) uyulmamış olması»

Bu düzenlemede yer alan «(Madde 215 - 219)» metni «(Madde 215 - 219
ile mükerrer madde 242)» şeklinde değiştirilmiştir.

Düzenleme ile birlikte, kağıt ortamında yapılan/tutulan kayıt ve 
defterlere ilişkin olarak kayıt nizamına ilişkin hükümlere uyulmaması 
halinde, kesilecek cezalara, elektronik kayıt ve defter 
uygulamalarındaki kayıt nizamına uyulmaması fiilleri de eklenmiştir.



e-Defter Uygulaması – İmza Konusunda Yenilik



e-Defter Uygulaması – Muhafaza Konusunda Yenilik



e-Defter Uygulamasına Dair Bilinmesi Gereken Bazı Detaylar



Belge Tipi-Her Belge Bir Muhasebe Fişi

. 

Belge Tipi Esas Belge
1 invoice Fatura
2 check Çek
3 voucher Senet
4 receipt Makbuz
5 other Diğer
6 shipment Navlun

7 order-vendor Satıcı Sipariş Belgesi

8
order-customer Müşteri Sipariş Belgesi









… Dolayısıyla muhasebe kaydına esas teşkil eden işlem bir belgeye 
dayanmıyorsa, belge türü, tarihi (documentdate) veya numarası 
(documentnumber) gibi bilgiler verilemez. Örneğin, açılış-kapanış 
işlemleri belgeye dayalı olmayabilir.

e-Defter Uygulama Kılavuzu (V_1.8)



Açılış-Kapanış Fişi

Virman

Tüm kayıtlarda Belge Tipi, Belge Numarası, Belge Tarihi 
olmasına gerek  yoktur.

Belge olmayanlara bu üç bilginin eklenmesi gereksizdir

BELGE TİPİ: ZORUNLU DEĞİL
EVRAK TARİHİ:            ZORUNLU DEĞİL
EVRAK NUMARASI: ZORUNLU DEĞİL 

. 

Yansıtma İşlemi

KDV Tahakkuku

Amortisman

Belge Türleri Açısından Kayıt Yöntemlerinde 
İstisnai Durumlar



Ödeme Yöntemi (PaymentMethod)

İşletmenin yaptığı ödemeler yanında işletmeye yapılan 
ödemelere de bu alanda yer verilecektir. Ödeme yöntemi bilgisi 

serbest metin biçiminde yazılacaktır. 
Ödeme ya da tahsilat yapıldıysa bu alan kullanılmalıdır. Bu alana 

sadece ödeme türünü ifade edecek bilgi girişi yapılmalıdır. 
Örneğin, nakit, banka, kredi kartı, çek, senet.

«"Ödeme Yöntemi" alanına serbestçe metin girişi yapılabilmesine 
rağmen, yapılan işlemin adının bu alana "Ödeme Yöntemi" olarak 
yazılmaması gerekir. Örneğin; bankadan yapılan bir havale ya da 

EFT işlemi için ödeme yöntemi "Banka" olmalıdır, işlemin adı 
yazılmamalıdır.»

«Her yevmiye kaydında bir ödeme yöntemi olmayabilir»
«Yevmiye kaydında birden fazla ödeme yöntemi olduğu durumda 

ayrıştırma yapılması usulen daha uygun olur ancak böyle bir 
zorunluluk yine yok, tâbi KDV ayrıştırması da yine usulen 

yapılması da uygun olacaktır»

. 



… (PaymentMethod) Ödeme Yöntemi Açıklama: Ödeme yöntemi yazılacaktır. 
DİKKAT: Ödeme ya da tahsilat yapıldıysa bu alan kullanılmalıdır. Bu alana sadece ödeme türünü ifade edecek bilgi girişi 
yapılmalıdır. Örneğin, nakit, banka, kredi kartı, çek, senet.

e-Defter Uygulama Kılavuzu (V_1.8)













1

2

•Fatura
•Banka İşlemleri
•Masraf Listeleri
•Çek Senet İşlemleri
•Ücret Bordrosu
•Serbest Meslek Makbuzu
•Z Raporu İcmali
•Perakende Satış Fişi

3

4

5

6

7

8

Toplu Kayıt 
İstisnası Belge Tipi Evrak 

Tarihi
Evrak 

Numarası
Ödeme 
Yöntemi

Her Belge 
Ayrı 
Yevmiye 
Kaydı

Zorunlu 
Belge Türü Fatura Fatura 

Tarihi Fatura No
Kayıt 

Ödemeyi 
İçeriyorsa

Toplu 
Kayıt(1)

e Arşiv 
Kullanmak 
Şartıyla(Kar

go)

Diğer(e 
Arşiv 

Fatura 
İcmali)

İcmalin 
Tarihi

İcmalin 
Numarası

Kayıt 
Ödemeyi 
İçeriyorsa

Toplu 
Kayıt(2)

Gruplandıra
rak 10 ar 

günlük  50 
adet fatura 

tek 
yevmiyede

Fatura Fatura 
Tarihi

Fatura 
Numarası

Kayıt 
Ödemeyi 
İçeriyorsa

Toplu Kayıtta; en 

Fazla 10’ar Günlük en 

fazla 50 adet 

faturaya yer 

verilebilir

Belge Türleri Açısından Kayıt Yöntemlerinde 
İstisnai Durumlar



1

2

•Fatura
•Banka İşlemleri
•Masraf Listeleri
•Çek Senet İşlemleri
•Ücret Bordrosu
•Serbest Meslek Makbuzu
•Z Raporu İcmali
•Perakende Satış Fişi

3

4

5

6

7

8

Toplu Kayıt 
İstisnası Belge Tipi Evrak 

Tarihi
Evrak 

Numarası
Ödeme 
Yöntemi

Her Belge 
Ayrı 
Yevmiye 
Kaydı

Diğer 
(Dekont)

Dekont 
Tarihi

Dekont 
Numarası

Toplu 
Kayıt(1)

Banka 
Ekstresi İle

Diğer
(Muhasebe 

Fişi)

Muhasebe 
Fişi Tarihi

Muhasebe
Fişi

Numarası

Dekont bazında 

muhasebeleşt
irile

miyor is
e 

banka banka ayrışt
ırıla

rak 

günlük muhasebeleşt
irile

bilir

Belge Türleri Açısından Kayıt Yöntemlerinde 
İstisnai Durumlar



Belge Türleri Açısından Kayıt Yöntemlerinde 
İstisnai Durumlar

1

2

•Fatura
•Banka İşlemleri
•Masraf Listeleri
•Çek Senet İşlemleri
•Ücret Bordrosu
•Serbest Meslek Makbuzu
•Z Raporu İcmali
•Perakende Satış Fişi

3

4

5

6

7

8

Toplu Kayıt 
İstisnası Belge Tipi Evrak 

Tarihi
Evrak 

Numarası
Ödeme 
Yöntemi

Her Belge 
Ayrı 
Yevmiye 
Kaydı

Gün İçinde İşl
ya da Per. 

Yap.gid.kılav
uzdaki

Belgeler 

İlgili 
Belge Tipi 

Belge 
Tarihi

Belge 
Numarası

Kayıt 
Ödemeyi 
İçeriyorsa

Toplu 
Kayıt(1)

Kılavuzdaki 
Belge 

Tiplerinden 
Değil İse

Diğer
(Masraf 
Formu)

Masraf 
Formu 
Tarihi

Masraf 
Formu 

Numarası



1

2

•Fatura
•Banka İşlemleri
•Masraf Listeleri
•Çek Senet İşlemleri
•Ücret Bordrosu
•Serbest Meslek Makbuzu
•Z Raporu İcmali
•Perakende Satış Fişi

3

4

5

6

7

8

Toplu Kayıt 
İstisnası Belge Tipi Evrak 

Tarihi
Evrak 

Numarası
Ödeme 
Yöntemi

Her Belge 
Ayrı 
Yevmiye 
Kaydı

Her Belge 
Ayrı Yevmiye 

Kaydı 
Çek Çek Tarihi Çek 

Numarası

Kayıt 
Ödemeyi 
İçeriyorsa

Toplu 
Kayıt(1)

Çek Bordrosu 
İle Aynı Alıcı-

Satıcı

Diğer
(Çek 

Bordrosu)

Çek 
Bordrosu

Tarihi

Çek 
Bordrosu 
Numarası

Belge Türleri Açısından Kayıt Yöntemlerinde 
İstisnai Durumlar



1

2

•Fatura
•Banka İşlemleri
•Masraf Listeleri
•Çek Senet İşlemleri
•Ücret Bordrosu
•Serbest Meslek Makbuzu
•Z Raporu İcmali
•Perakende Satış Fişi

3

4

5

6

7

8

Toplu Kayıt 
İstisnası Belge Tipi Evrak 

Tarihi
Evrak 

Numarası
Ödeme 
Yöntemi

Toplu 
Kayıt

Aylık olarak 
oluşturulacak 

ücret bordroları 
tüm personelleri 

için oluşan 
bordroları bir 

listeye bağlayıp 
tek yevmiye 

oluşturulabilir

Diğer 
(Ücret 

Bordrosu 
İcmali) 

Ücret  
Bordrosu 

İcmal 
Tarihi

Ücret 
Bordro 
İcmali 

Numarası

Kayıt 
Ödemeyi 
İçeriyorsa

Belge Türleri Açısından Kayıt Yöntemlerinde 
İstisnai Durumlar



1

2

•Fatura
•Banka İşlemleri
•Masraf Listeleri
•Çek Senet İşlemleri
•Ücret Bordrosu
•Serbest Meslek Makbuzu
•Z Raporu İcmali
•Perakende Satış Fişi

3

4

5

6

7

8

Toplu Kayıt 
İstisnası Belge Tipi Evrak 

Tarihi
Evrak 

Numarası
Ödeme 
Yöntemi

Her Belge 
Ayrı 
Yevmiye 
Kaydı

Diğer 
(Serbest 
Meslek 

Makbuzu) 

Serbest 
Meslek 
Makbuz 

Tarihi

Serbest 
Meslek 

Makbuzu 
Numarası

Kayıt 
Ödemeyi 
İçeriyorsa

Belge Türleri Açısından Kayıt Yöntemlerinde 
İstisnai Durumlar



1

2

•Fatura
•Banka İşlemleri
•Masraf Listeleri
•Çek Senet İşlemleri
•Ücret Bordrosu
•Serbest Meslek Makbuzu
•Z Raporu İcmali
•Perakende Satış Fişi

3

4

5

6

7

8

Toplu Kayıt 
İstisnası Belge Tipi Evrak 

Tarihi
Evrak 

Numarası
Ödeme 
Yöntemi

Her Belge 
Ayrı 
Yevmiye 
Kaydı

Her Belge 
Ayrı Yevmiye 

Kaydı 
Z Raporu Z Raporu 

Tarihi
Z Raporu 
Numarası

Kayıt 
Ödemeyi 
İçeriyorsa

Toplu 
Kayıt(1)

Birden Fazla 
Yazar Kasa 

Gün Sonunda 
İcmale 

Bağlanabilir

Diğer
(Z Raporu 

İcmali)

Z Raporu 
İcmal 
Tarihi

Z Raporu 
Numarası

Belge Türleri Açısından Kayıt Yöntemlerinde 
İstisnai Durumlar



1

2

•Fatura
•Banka İşlemleri
•Masraf Listeleri
•Çek Senet İşlemleri
•Ücret Bordrosu
•Serbest Meslek Makbuzu
•Z Raporu İcmali
•Perakende Satış Fişi

3

4

5

6

7

8

Toplu Kayıt 
İstisnası Belge Tipi Evrak 

Tarihi
Evrak 

Numarası
Ödeme 
Yöntemi

Her 
Belge 
Ayrı 
Yevmiye 
Kaydı

Her Belge Ayrı 
Yevmiye Kaydı 

Diğer 
(Perakende Satış 

Fişi) 

Perake
nde 
Satış 
Fişi 

Tarihi

Perakende 
Satış Fişi 

Numarası

Kayıt 
Ödemeyi 
İçeriyorsa

Toplu 
Kayıt(1)

10’ar Günlük 
Muhasebe 

Kayıt 
Periyoduna 

Göre İcmal İle

Diğer
(Perakende Satış 

Vesikaları İle 
Tevsik Edilen 

Giderler İcmali)

İcmal 
Tarihi

İcmal 
Numarası

Belge Türleri Açısından Kayıt Yöntemlerinde 
İstisnai Durumlar







Yakında Firefox ve Chrome eklentileri de gelişecek. Örneğin tarayıcıya 
“yeni yasal mevzuat tarama ve kanunları halkın anlayacağı dille anlatma 
eklentisi” kuracağız, hatta mali müşavir ve hukuk müşaviri plug-
inlerimiz olacak.

http://khosann.com/googledan-firefox-cikarmasi-chrome-uzantilari-firefoxa-geliyor/


LUCA Büyük Bir Sistem

• Yaklaşık Bir Milyon 
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

15
• E Defter Kullanan 

firmaların yaklaşık 
%30’undan fazlasına 
hizmet vermekteyiz. 

• 510.000 Üzerinde 
Kullanıcı
• 10 Günde 19 Milyon fiş



Kullanıcılar

Finans Kuruluşları

ÖKC Entegrasyonları

Kurumlarla Entegrasyonlar (GİB-SGK vb)

Belge Dijitalleştirme(Belge Tarama OCR)

E Belge Entegrasyonları

LUCA Büyük Bir Sistem





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
Bulut Bilişim ve SaaS yapısında çalışan uygulamalarımız, 

Java, Javascript, Hibernate, Spring, Primefaces, Ajax, Jasper
Reports, Web Services, Git, Maven vb. birçok farklı yazılım 

teknolojisi içermektedir. 
Çok katmanlı yazılım mimarisinde, J2EE kodlama standartları 

ve metodolojileri kullanılarak , web tabanlı uygulama 
yazılımı özelliğinde geliştirilmişlerdir. J2EE teknolojilerinin 

sağladığı platform bağımsızlık, genişletilebilirlik, güvenlik vb. 
gibi önemli kazanımlar ile yazılımlarımıza daha güçlü ve 

esnek bir yapı kazandırdık. Bazı uygulamalarımızda ve bazı 
web siteleri  .NET ile geliştirilmiştir.

.



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

• Uçtan uca muhasebede dijitalin 
konforunu yaşayın

• İş hayatımızın dijital 
dönüşümünde birlikte varız
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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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• 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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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


Murat ÇAĞATAY
LUCA Ege Bölge Eğitim ve Destek Uzmanı


