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ERK YMM SİRKÜLER 

                               
 

Sirküler Tarih: 11.06.2019 

Sirküler No     : 2019.55 
 

 

Konu: "Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim 

Sistemi" hakkında 507 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliği 1/6/2019 tarih ve 30791 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanmıştır. 

 

Özet: Bankalar, elektronik para kuruluşları, ödeme kuruluşları 

ve yeni nesil ödeme kaydedici cihaz üreticilerince sunulan yeni 

teknolojik gelişmelere uygun, kullanımı kolay ve mobilitesi 

yüksek ve fiziksel / klasik tahsilat araçları (fizik POS cihazları) 

gerektirmeyen daha düşük maliyetli çözümler uygulamada 

ortaya çıkmaya başlamaktadır. Bu gelişime uygun olarak vergi 

mevzuatı çerçevesinde mal ve hizmetlerin satışına yönelik 

işlemlerle buna yönelik tahsilatların güvenliğinin ve belge 

düzeninin sağlanması hususu da son derece önem arz 

etmektedir.  

"Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi" 

hakkında 507 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 

yukarıda belirtilen yeni teknolojik gelişmelere uygun ve 

“Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi” 

olarak tanımlanan sistem çerçevesinde, mükelleflerce 

gerçekleştirilen mal ve hizmet satışlarına ait bedellerin tahsilatı 

ile mali belgelerin elektronik ortamda oluşturulmasına ilişkin 

satış, tahsilat ve elektronik belge uygulamalarının 

Bakanlığımızca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar tarafından 

mükelleflerin kullanımına sunumu ve mükellefler tarafından 

kullanımı sırasında uyulması gereken usul ve esaslara yer 

verilmiştir. Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim 

Sistemi" hakkında 507 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliği 1 Eylül 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

ERK Denetim ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. 

 

Adres: Küçükbakkalköy Mah. 

Vedat Günyol Cad. Defne Sok. 

No:1 Flora Residence K:11 

D.141- 142 Ataşehir/İSTANBUL 

 

Tel        : 0.216.340 00 86 

Fax       : 0.216.340 00 87 

E-posta: info@erkymm.com  

 

www.erkymm.com  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu sirkülerde yer verilen 

açıklamalarımız, konuya ilişkin 

genel bilgiler içermektedir. 

Ayrıntılı açıklamalar için bu 

sirkülerde yer alan ilgili mevzuata 

veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar 

bulunmaktadı r. 

 

mailto:info@erkymm.com
http://www.erkymm.com/
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"Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi" hakkında 507 Sıra No.lu Vergi 

Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeni teknolojik gelişmelere uygun ve "Güvenli Mobil Ödeme 

ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi" olarak tanımlanan sistem çerçevesinde, mal ve hizmet 

satışlarına ait bedellerin tahsilatı ile mali belgelerin elektronik ortamda oluşturulmasına ilişkin 

satış, tahsilat ve elektronik belge uygulamalarının Hazine ve Maliye Bakanlığınca 

yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar tarafından mükelleflerin kullanımına sunumu ve 

mükellefler tarafından kullanımı sırasında uyulması gereken usul ve esaslara yer verilmiştir. 

Buna göre; 

 Ödeme kabul eden araçlar, finans kuruluşu yada ödeme kaydedici cihaz üreticisi 

tarafından güvenliği sağlanmış ve bu Tebliğ kapsamındaki satış-tahsilat-belge 

oluşturma süreçlerine ilişkin işlemlerin doğru bir şekilde yapılmasına ait sorumluluğu 

bunlar tarafından kabul edilmiş nitelikte olmalıdır. Ödeme kabul eden araçların bu 

Tebliğde belirtilen elektronik belgelerin oluşturulması sürecinde belgelerde yer alması 

gereken zorunlu bilgileri temin edecek özellikte olması zorunludur. 

 

 Ödeme kabul eden araçlar sadece bu Tebliğde tanımlanan finans kuruluşları ya da 

ödeme kaydedici cihaz üreticileri tarafından bu Tebliğde belirtilen sistemden 

yararlanmak isteyen mükelleflere verilebilecektir.  

 

 Ödeme kabul eden araçların kullanılması suretiyle gerçekleştirilen mal ve hizmet 

satışlarına ait ödeme işlemlerinin,  özel entegratör kuruluşları aracılığıyla,  belge 

düzenleyecek mükellefin mükellefiyet türüne uygun şekilde, anlık olarak, mevzuatta 

öngörülen elektronik belgelere dönüştürülmesi ve düzenlenen bu belgenin elektronik 

(e-posta, sms, bankacılık uygulamaları vb.) ve/veya kağıt ortamda muhatabına 

iletilmesi zorunludur. 

 

 Uygulama kapsamında mükelleflere hizmet vermek isteyen finans kuruluşlarının e-

belge düzenlenmesi konusunda işbirliği yapacağı özel entegratörile birlikte, ödeme 

kaydedici cihaz üreticilerinin ise işbirliği yapacağı banka, elektronik para kuruluşu ya 

da ödeme kuruluşu ve özel entegratör ile birlikte gerekli teknik, yazılım ve altyapı 

hazırlıklarını yaparak Gelir İdaresi Başkanlığına yazılı olarak başvurması 

gerekmektedir. 

 

Bu Tebliğde belirtilen finans kuruluşları yada ödeme kaydedici cihaz üreticileri tarafından 

sunulan "Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi"nden aşağıdaki 

belirtilen mükellef grupları ihtiyari olarak yararlanabileceklerdir. Aşağıdaki mükelleflerin 

bu siteme geçme zorunluluğu bulunmamaktadır. 

 Ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler, 

 İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler, 

 Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, 

 Serbest meslek kazancı elde eden mükellefler,  

 Gerçek usulde vergilendirilen zirai kazancı elde eden mükellefler, 

 Vergiden muaf esnaf. 
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Sisteme dahil olan mükelleflerin, faaliyetlerinde ödeme kaydedici cihaz kullanma 

mecburiyetleri bulunmamaktadır. Ancak, sisteme dahil olan mükelleflerden hali hazırda 

ödeme kaydedici cihaz kullanmakta olanlar, söz konusu cihazlarını perakende satış fişi ile 

belgelendirilebilecek satışlarında kullanmaları mümkündür. Bununla birlikte söz konusu 

ödeme kaydedici cihazların Sistem kapsamında gerçekleştirilen ve e-Belge düzenlenen 

hallerde kullanılması durumunda, elektronik belgelere ilişkin olarak “Bilgi Fişi” (usul ve 

esasları Başkanlıkça www.ynokc.gib.gov.tr internet adresinde yayımlanan Bilgi Fişleri 

Teknik Kılavuzunda belirtilen) düzenlemeleri gerekmektedir.  

"Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi" hakkında 507 Sıra No.lu Vergi 

Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen uygulama, 01.09.2019 tarihinden itibaren 

uygulamaya girecektir. 

 

Saygılarımızla. 

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  

Hizmetleri Ltd. Şti. 

Mehmet ERKAN 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı 

açıklamalar için bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar bulunmaktadır. 

http://www.ynokc.gib.gov.tr/

