
  

                                                                          

 

 

 

 

TMMOB Şehir Plancıları Odası 

 

Konu: e-Belge  Süreç Bilgilendirmesi ve Teklifi 

 

Değerli Odamız, 

 

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2011 

yılından günümüze kadar süregelen e-Belge uygulamaları ile işletmelerin finansal işlemleri 

dijitalleşme sürecinde oldukça ilerleme sağlamıştır. Bu kapsamda  19.10.2019 tarih ve  30923 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No:509 ) Kapsamında e-Belge 

kapsamı genişletilmiş, yeni mükellef grupları belirlenmiş ve yeni e-Belge hizmetleri açıklanmıştır.  

 

İlgili tebliğ kapsamında üyelerinize yönelik yönlendirme notları ve teklifimizi aşağıda 

bilgilerinize sunarız.  

 

Konu hakkında değerlendirmelerinizi rica ederiz. 

 

İçerik : 

 e-Serbest Meslek Makbuzu Geçiş Bilgisi 

 e-Fatura / e-Arşiv Fatura Geçiş Bilgisi 

 İşNet Ürün ve Fiyat Teklifi 

 e-İmza Bilgi Notu 

 İletişim Bilgileri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                          

 

 

 

 

e-Serbest Meslek Makbuzu ( e-SMM) :  

 

Bilindiği üzeri 509 Sıran Nolu Vergi Usul Kanunu çerçevesinde Vergi Mükellefi Serbest 

Meslek erbablarından , 01.02.2020 tarihi itibari ile faaliyetine devam etmekte olanların 01.06.2020 

tarihine kadar ; 01.02.2020 tarihinden ( bu tarih dahil ) itibaren faaliyetlerine başlayacak olanların ise 

iş başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına 

geçmeleri zorunludur.  

 

e-Serbest Meslek Uygulamasına geçiş işlemi için öncelikle mükelleflerin kişilik durumuna göre mali 

mühür veya e-İmza edinmesi gerekmektedir. Bu kapsamda  

  

- Tüzel Kişilik Serbest Meslek grupları için ( adi ortaklık ) Mali Mühür edinilmesi 

gerekmektedir. Mali mühür www.kamusm.gov.tr adresinden online olarak edinilmektedir. 

Başvurusu süreci tüzel kişiliğin Vergi Kimlik Numarası üzerinden gerçekleştirlmelidir.  

 

- Gerçek kişi Serbest Meslek Erbapları için  Mali Mühür veya e-İmza ile işlem yapılması 

gerekmektedir. Gerçek kişi Serbest Meslek Erbabaları için bizler e-İmzayı tavsiye 

etmekteyiz. E-İmza ile e-SMM işlemlerinin haricinde diğer imzalama süreçleride 

gerçekleştirilebilir.  

 

 

e-SMM uygulaması 3 yöntemden birisi ile kullanılabilir.  

 

- Gelir İdaresi Portal Yöntemi 

o Tamamen ücretsizdir. 

o Kullanım için sadece e-İmza veya Mali Mühür ile aktivasyon yapılması 

gerekmektedir. ( https://portal.efatura.gov.tr/EArsivPortalBasvuru/ )  

o Aktivasyon yapıldığı andan itibaren kullanıma açılır. 

o Kesilen makbuzlar online olarak saklanmaz. 

o Kesilen makbuzlar online olarak e-Posta ile iletilmez. 

o Cari bilgileri ( müşteri bilgisi ) ve ürün gibi kayıt işlemleri yapılamadığından her 

seferinde tüm bilgiler yeniden girilmelidir.  

o Sisteme giriş ve her e-SMM oluşturma sırasında e-İmza veya Mali Mühürün takılı 

olması gereklidir. 

o Tek bir makbuz serisi kullanıma imkan sunar 

 

- Gelir İdaresi Entegrasyon Yöntemi  

o Mükellefin kendi yazılım ve bilişim sistemlerini Gelir İdaresinin Sistemlerine 

doğrudan entegre etmesi ile kullanılan yöntemdir. 

o Oldukça maliyetlidir. 

o Sistemleri ve system erisimlerinin 7 gün 24 saat ayakta tutulması gereklidir. 

o İligli sistemi kullanmak için teknik yeterlilikte personel bulundurulması 

gerekmektedir. 

 

http://www.kamusm.gov.tr/
https://portal.efatura.gov.tr/EArsivPortalBasvuru/


  

                                                                          

 

 

 

 

- Özel Entegratör Yöntemi 

o Mükellefler ile Gelir İdaresi arasında yer alan Özel Entegratör firmalar bir çok 

alanda imkan sağlamaktadır. 

o Üyelik gerektirmektedir. 

o Üyelik için sözleşme yapılması ve bu sözleşmenin haricinde mutlaka e-İmza veya 

Mali Mühür olması gerekmektedir. 

o Kesilen e-SMM ler online olarak yasal süreler boyunca saklanır. 

o Kesilen e-SMM ler online olarak e-Posta ile alıcıya iletilir. 

o e-SMM üzerine Logo / kaşe / İmza eklenme imkanı sunulmaktadır. 

o GİB defter Beyan sistemine raporlama otomatik yapılır. 

o Özel entegratör sistemleri ayrıca aşağıdaki özellikleri sunabilir. 

 Mali Müşavir ile entegrasyon 

 Cari / ürün kaydı imkanı 

 Ödeme veya Tahsilat sistemleri  

 Özel tasarım makbuz 

 Birden fazla makbuz serisi kullanımı 

 

Bu bilgiler kapsamında e-SMM kullanmak durumunda olan üyelerimizin kullanıma başlamaları için 

ilk yapılması gereken işlem ticari yapılarına göre Mali Mühür veya e-İmza temin etmeleridir.  

 

Tüm bu zorunlulukların haricinde dileyen tüm mükellefler e-SMM kapsamına isteğe bağlı olarak dahil 

olabilirler. 

 

 

e-Fatura / e-Arşiv Fatura Geçiş Bilgisi :  

 

 

Bilindiği üzeri 509 Sıran Nolu Vergi Usul Kanunu çerçevesinde 2018 veya 2019 yılı brüt satış 

hasılatı ( cirosu ) 5 Milyon ₺ ve üzeri olan firmalar e-Fatura / e-Arşiv Fatura kapsamına geçmeleri 

zorunludur.  

 

e-Fatura / e-Arşiv Fatura  uygulamalarına geçiş işlemi için öncelikle mükelleflerin kişilik durumuna 

göre mali mühür veya e-İmza edinmesi gerekmektedir. Bu kapsamda  

  

- Tüzel Kişilik firmaların , Mali Mühür edinilmesi gerekmektedir. Mali mühür 

www.kamusm.gov.tr adresinden online olarak edinilmektedir. Başvurusu süreci tüzel 

kişiliğin Vergi Kimlik Numarası üzerinden gerçekleştirlmelidir.  

 

- Gerçek kişi firmlar için  Mali Mühür veya e-İmza ile işlem yapılması gerekmektedir. 

Gerçek kişi firmalar için bizler e-İmzayı tavsiye etmekteyiz. E-İmza ile e-Fatura /           e-

Arşiv Fatura  işlemlerinin haricinde diğer imzalama süreçleride gerçekleştirilebilir. 

 

 

 

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


  

                                                                          

 

 

 

 

e-Fatura / e-Arşiv uygulaması 3 yöntemden birisi ile kullanılabilir.  

 

- Gelir İdaresi Portal Yöntemi 

o Tamamen ücretsizdir. 

o Kullanım için sadece e-İmza veya Mali Mühür ile aktivasyon yapılması 

gerekmektedir. ( https://portal.efatura.gov.tr/EArsivPortalBasvuru/ )  

o Aktivasyon yapıldığı andan itibaren kullanıma açılır. 

o Kesilen e-Fatura ve e-Arşiv Faturalar  6 ay süre ile sistemde saklanır. 

o Kesilen makbuzlar online olarak e-Posta ile iletilmez. 

o Cari bilgileri ( müşteri bilgisi ) ve ürün gibi kayıt işlemleri yapılamadığından her 

seferinde tüm bilgiler yeniden girilmelidir.  

o Sisteme giriş ve her e-Fatura/e-Arşiv Fatura oluşturma sırasında e-İmza veya Mali 

Mühürün takılı olması gereklidir. 

o E-Fatura için 1 (bir ) , e-Arşiv Fatura için 1 ( bir )  adet seri / sıra kullanım imkan 

sunar 

 

- Gelir İdaresi Entegrasyon Yöntemi  

o Mükellefin kendi yazılım ve bilişim sistemlerini Gelir İdaresinin Sistemlerine 

doğrudan entegre etmesi ile kullanılan yöntemdir. 

o Oldukça maliyetlidir. 

o Sistemleri ve sistem erisimlerinin 7 gün 24 saat ayakta tutulması gereklidir. 

o İligli sistemi kullanmak için teknik yeterlilikte personel bulundurulması 

gerekmektedir. 

 

- Özel Entegratör Yöntemi 

o Mükellefler ile Gelir İdaresi arasında yer alan Özel Entegratör firmalar bir çok 

alanda imkan sağlamaktadır. 

o Üyelik gerektirmektedir. 

o Üyelik için sözleşme yapılması ve bu sözleşmenin haricinde mutlaka e-İmza veya 

Mali Mühür olması gerekmektedir. 

o Kesilen e-Fatura / e-Arşiv Fatura lar online olarak yasal süreler boyunca saklanır. 

o Kesilen e-Fatura / e-Arşiv Fatura lar online olarak e-Posta ile alıcıya iletilir. 

o e-Fatura / e-Arşiv Fatura lar Logo / kaşe / İmza eklenme imkanı sunulmaktadır. 

o Özel entegratör sistemleri ayrıca aşağıdaki özellikleri sunabilir. 

 Mali Müşavir ile entegrasyon 

 Cari / ürün kaydı imkanı 

 Ödeme veya Tahsilat sistemleri  

 Özel tasarım makbuz 

 Birden fazla makbuz serisi kullanımı 

 

Bu bilgiler kapsamında e-Fatura / e-Arşiv Fatura lar kullanmak durumunda olan üyelerimizin kullanıma 

başlamaları için ilk yapılması gereken işlem ticari yapılarına göre Mali Mühür veya e-İmza temin 

etmeleridir. Tüm bu zorunlulukların haricinde dileyen tüm mükellefler e-SMM kapsamına isteğe bağlı 

olarak dahil olabilirler. 

https://portal.efatura.gov.tr/EArsivPortalBasvuru/


  

                                                                          

 

 

 

İşNet Ürün ve Fiyat Teklifi 

 

İşNet olarak 2013 yılından bugüne kadar e-Belge Özel Entegratör Lisanslarımız, güçlü teknik 

altyapı ve himet çeşitliliğimiz ile 20.000 üzeri müşteriye hizmet vermekteyiz.  

Aşağıda sizlere özel olarak hazırlanmış teklifiz bilgilerinize sunulmuştur. 

 

 

 

e-SMM Hizmet Teklifi ( eÇırak SM Uygulaması İle Birlikte Kullanım) 

 

Ürün Hizmet  Fiyat 

İşNet e-ÇırakSM İlk Aktivasyon e-Çırak Uygulaması ve Sınırsız İşNet e-SMM  185 ₺ + KDV 

İşNet e-Çırak SM Yıllık Yenileme e-Çırak Uygulaması ve Sınırsız İşNet e-SMM  269 ₺ + KDV 
  

 

e-Çırak SM  ürünü Serbest Meslek Erbabı üyelerimizin temel anlamda cari, ürün/stok, banka 

takiplerini gerçekleştirdiği e-Serbest Meslek makbuzlarını oluşturduğu ve gönderdiği uygulamadır. 

Yüzde yüz WEB tabanlı olup Luca Mali Müşavir paketi ve DefterBeyan sistemi ile tam entegre olarak 

çalışmaktadır. Uygulama ile birlikte sınırsız e-Serbest Meslek Makbuzu sistemde kullanıma sunulmuş 

olup oluşturma,raporlama, saklama ve eposta ile gönderme için ayrıca kontör veya başka bir isim 

altında ek bedel alınmamaktadır.  

 

 

 

 

e-Fatura / e-Arşiv Fatura Hizmet Teklifi ( eÇırak Ticari Uygulaması İle Birlikte Kullanım )  

 

 

Ürün Hizmet  Fiyat 

İşNet e-Çırak Ticari İlk Aktivasyon 
e-Çırak Ticari uygulaması ve e-Fatura/ e-Arşiv 
100 kontör   549 ₺ + KDV 

İşNet e-Çırak Ticari Yıllık Yenileme 
e-Çırak Ticari uygulaması ve e-Fatura/ e-Arşiv 
100 kontör   699 ₺ + KDV 

 

e-Çırak Ticari   ürünü tüzel kişiliğe sahip işletmelerimizin ürün , stok, cari, banka, e-Fatura / 

e-Arşiv fatura süreçlerini yöntemek için geliştirilmiş basit arayülü kullanıma sahip bir 

uygulamadır.Uygulamanın en önemli özelliklerinden biri Luca Mali Müşavir uygulaması ile tam 

entegre olmasıdır. Uygulama ilk açılışında içerisinde 100 kontör ile açılmakta olup sonrasında kontör 

bittikçe İşNet sistemlerinden kontör alınması gerekmektedir. Her bir kontör gelen-giden 1 fatura ( e-

Fatura veya    e-Arşiv Fatura )  olarak kullanılır. Faturalar sistemde yasal süreler boyunca saklanır ve 

müşteriye gönderilmesi system tarafından online olarak eposta aracılığı ile yapılır.  

 

 

 

 



  

                                                                          

 

 

 

 

 

TÜRMOB e-İmza  

 

Üyelerinizin e-Belge  sürecinde  ihtiyacı olan e-İmza için TÜRMOB – E-Güven işbirliği ile 

hayata geçirilen TÜRMOBe-İmza teklifi aşağıdaki gibidir.  

 

Ürün Hizmet  Fiyat 

Türmob e-İmza 1 Yıllık Türmob e-İmza 109 ₺ ( KDV Dahil ) 

Türmob e-İmza 2 Yıllık Türmob e-İmza 155 ₺ ( KDV Dahil ) 

Türmob e-İmza 3 Yıllık Türmob e-İmza 189 ₺ ( KDV Dahil ) 
 

e-İmza ile ilgili detaylı bilgi için  

www.turmobeimza.com.tr 

e-İmza yerinde teslim ve yerinde kimlik doğrulama yapılabilecek yerlerin listesi aşağıdaki 

linkten ulaşılabilir. 

https://www.turmobeimza.com.tr/liste/default.html 

 

İletişim Bilgileri 

e-Çırak SM ve e-SMM                                                                                       Türmob e-İmza 

İşNet A.Ş.                                                                                                              Türmob e-İmza 

0850 724 33 87                                                                                                    444 58 22 ( 6 ) 

destek@ecirak.com                                                                                            ngedikoglu@luca.com.tr 

 

 

Üyelerinizin indirimli fiyatlardan yararlanabilmesi için başvuru esnasında TMMOB üyesi olduğunu 

belirtmesi gerekmektedir.  

http://www.turmobeimza.com.tr/
https://www.turmobeimza.com.tr/liste/default.html
mailto:destek@ecirak.com
mailto:ngedikoglu@luca.com.tr

