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e-Vergileme

Mükelleflere yönelik, gelişen teknolojiye uygun yeni usul ve esasların

belirlenmekte. Gelir İdaresi Başkanlığı ekonomik aktiviteleri

elektronik ortamda izleme, analiz etme, raporlama,

elektronik ortamda denetim alt yapısını oluşturma,

kâğıt defter ve belge kullanımından kaynaklanan

maliyetleri (kâğıt, tasdik, baskı, arşivleme, iletim, muhafaza, ibraz, muhasebe

entegrasyonu ve benzeri) azaltma, belgelerde standart formatı

oluşturma, düzenlenen belgenin tarafları (düzenleyen ve

alıcı) arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu

sağlayan bir sistem oluşturma, kamu hizmeti

kalitesinin artırma, mükelleflerin işlem yapma

hızını artırma, mükelleflerin vergi kanunlarına

uyumlarının artırılması ve kayıt dışılığın izlenerek

önlenmesi amacıyla, yasal mali belgelerin elektronik ortamda elektronik belge

olarak oluşturulmasına, düzenlenmesine, iletilmesine, muhafazasına ve ibrazına ilişkin usul

ve esasları içeren 509 sy
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e-Fatura e-Arşiv e-İrsaliye e-SMM e-MM e-Bilet e-Defter

KAYITLI KULLANICI
128.671

(2010 yılı 114 kullanıcı)

(2014 yılı 19.375 kullanıcı)

53.276

(2014 yılı 17 kullanıcı)

1.1663

(2018 yılı 105 kullanıcı)

7.160

(2018 yılı 770 kullanıcı)

234

(2018 yılı 23 kullanıcı)

28 94.046

Kamu Kurumu 17.351

Özel Sektör 111.320

ÖZEL ENTEGRATÖR 87 80 55 35 35 17

Saklama Hizmeti 

Veren Özel Entegratör
72

Uyumlu Yazılım Sayısı 195

Toplam Yazılımcı 178

e-Vergileme Uygulamaları Kullanıcı Sayıları (Aralık 2019)

https://ebelge.gib.gov.tr/ ve http://www.edefter.gov.tr/anasayfa.html (13.12.2019)



e-Vergileme Uygulamalarında Yöntemler (2017)
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e-Vergileme / 509 sy Genel Tebliğ 

Tebliğin ilgili bölümünde “Başkanlık, 

e-Belge uygulamaları kapsamında e-

belgelerin düzenlenip muhataplarına 

iletimi sırasında, belge içeriğinin 

kontrolüne yönelik analizleri; 

mükellefin faaliyet alanı, kapasitesi, 

alım-satıma konu mal ve hizmetlerin 

türü, niteliği veya Başkanlık 

sistemlerinde var olan her türlü 

bilgileri kullanarak yapmaya, bu 

analizler sonucunda riskli olduğu 

değerlendirilen belgeleri (Belge 

içeriğinin sahte veya muhteviyatı 

itibariyle yanıltıcı belge olduğu 

hususunda tereddüt edilen durumların 

varlığı halinde ilgili belgeler riskli 

olarak değerlendirilir.) muhataplarına 

iletilmesini durdurmaya 

yetkilidir.” paragrafına yer verilmiştir.

“Başkanlık, bu Tebliğde belirtilen e-Belge 

uygulamaları kapsamında hizmet vermek 

üzere yetkilendirilen özel entegratör

kuruluşlar ile doğrudan entegrasyon izni 

verilen mükelleflerin bilgi işlem 

sistemlerini, usul ve esasları 

ebelge.gib.gov.tr adresinde yayınlanan 

denetim usul ve esaslarına ilişkin teknik 

kılavuzlara uygun olarak denetlemeye, 

bilgi sistemleri konusunda yetkilendirilen 

kişi veya kuruluşlara denetlettirmeye, bu 

denetim sonucuna (veya düzenlenen 

Bağımsız Denetim Raporu sonucuna) 

göre izinleri vermeye, verilmiş izinleri 

geçici olarak durdurmaya veya tamamen 

sona erdirmeye yetkilidir.”

e-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. 

…...” düzenlemesi ile e-defterlerin 

mükellef dışında özel entegratörler ve 

GİB tarafından da muhafazasına ilişkin 

bir düzenleme yapılmıştır.
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G.İ.B rolü değişiyor. 

Özel Entegratörler sistemin içine tamamen giriyorlar. 

Defter, Kayıt ve Belgelerin muhafazası önem kazanıyor.  

e-Vergileme

e-Vergileme mali kontrolü etkinleştirmek ve bunun 

neticesi olarak vergi kaçakçılığı oranlarını azaltmak 

için paha biçilmez bir araç.
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Teşekkürler. 

chacikoylu@anadolu.edu.tr


