
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
DUYURU: 14.06.2019/42 

 
GÜVENLİ MOBİL ÖDEME VE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ HAKKINDA  

507 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANDI  
 

1 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “507 Sıra Nolu 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 esaslar belirlenmiştir.  
 
Söz konusu düzenlemenin detayları özetle aşağıdaki gibidir:  
 

I. GÜVENLİ MOBİL ÖDEME VE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ YOLUYLA 
ELEKTRONİK BELGE DÜZENLENEBİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 

 
Finans kuruluşları ya da ödeme kaydedici cihaz üreticileri ile birlikte özel entegratör kuruluşlar 
tarafından gerçekleştirilen satış, ödeme/tahsilat işlemleri ile bu işlemlere ilişkin mali belgelerin 
elektronik belge olarak oluşturulması, iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesi süreçlerine ilişkin 
olarak getirilen Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminin (Sistem) usul ve 
esasları şu şekilde belirlenmiştir: 
 

 Ödeme kabul eden araçlar, finans kuruluşu ya da ödeme kaydedici cihaz üreticisi 
tarafından güvenliği sağlanmış ve satış-tahsilat-belge oluşturma süreçlerine ilişkin 
işlemlerin doğru bir şekilde yapılmasına ait sorumluluğu bunlar tarafından kabul 
edilmiş nitelikte olmalıdır. Ödeme kabul eden araçların ilgili elektronik belgelerin 
oluşturulması sürecinde belgelerde yer alması gereken zorunlu bilgileri temin edecek 
özellikte olması zorunludur. 
 

 Ödeme kabul eden araçlar, sadece işbu duyuru konusu Tebliğde tanımlanan finans 
kuruluşları ya da ödeme kaydedici cihaz üreticileri tarafından 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 tür üne 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 entegratör ile 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. İzin verilen 
finans kuruluşları ile ödeme kaydedici cihaz üreticilerine ve özel entegratörlere ilişkin 
bilgiler www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır.  

 
II. SİSTEMDEN YARARLANABİLECEKLER VE BELGE DÜZENİ 

 
İşbu Duyuru konusu Tebliğde belirtilen finans kuruluşları ya da ödeme kaydedici cihaz üreticileri 
tarafından sunulan Sistemden aşağıdaki belirtilen mükellef grupları ihtiyari olarak 
yararlanabileceklerdir: 
 

 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. 

 
Sisteme dâhil olanlar, Sistem kapsamında gerçekleştirdikleri mal satışı ve hizmet ifasına ilişkin 
zorunlu mali belgeleri elektronik belge olarak düzenlemek ve müşterilerine belgenin türü ve 
niteliğine bağlı olarak elektronik ve/veya kâğıt ortamda iletmek zorundadırlar. Vergiden muaf 
esnaflar, belge düzenleme zorunlulukları bulunmadığından, format ve standardı Gelir İdaresi 
Başkanlığı tarafından belirlenen ve www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlanan Teknik 
Kılavuzda belirlenen mali değeri bulunmayan, bilgi amaçlı “Bilgi Fişi” düzenleyeceklerdir. 
 
Sisteme dâhil olan mükelleflerin, faaliyetlerinde ödeme kaydedici cihaz kullanma 
mecburiyetleri bulunmamaktadır. Ancak sisteme dâhil olan mükelleflerden hali hazırda ödeme 
kaydedici cihaz kullanmakta olanlar, söz konusu cihazlarını perakende satış fişi ile 
belgelendirilebilecek satışlarında kullanmaları mümkündür.  
 
III. SORUMLULUK VE CEZA UYGULAMASI 

 
Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemine ilişkin olarak sorumluluk kapsamı 
ve buna yönelik ceza uygulaması şu şekildedir: 
 

 Sistemi mükelleflere sunan finans kuruluşları, ödeme kaydedici cihaz üreticileri ile bu 
sistem kapsamında elektronik belgelerin oluşturulmasına yönelik hizmet sunan özel 
entegratörler, hizmet verdikleri mükelleflere ait tahsilat ve elektronik belge bilgilerini, 



 
 

 

 

tahsilatın yapılması ile elektronik belgelerin oluşturulması, imzalanması, gönderilmesi ve 
alınması amacı dışında (ilgili diğer mevzuatlarında izin verilen haller hariç) kullanamazlar 
ve işleme taraf olanların yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Bu 
kuruluşlar bu faaliyetler kapsamında elde ettiği ticari sır niteliğindeki bilgilerin 
güvenliğinden ve gizliliğinden sorumludurlar. 
 

 Gizli kalması gereken bilgileri işleme taraf olmayan üçüncü kişilerle paylaştığı ya da 
uygulamaya ilişkin usul ve esaslara uymadığı tespit olunan, finans kuruluşları, ödeme 
kaydedici cihaz üreticileri ile özel entegratörlerin diğer Kanunların öngördüğü cezai 
sorumlulukları dışında ayrıca bu Tebliğ kapsamında verilen faaliyet izinleri iptal 
edilebilecektir.  

 
 Sistemi mükelleflere sunan finans kuruluşları tahsilata ilişkin bilgileri, özel entegratörler 

ise bu sistem kapsamında oluşturulan elektronik belgeleri 10 yıl süre ile gizliliği ve 
güvenliği sağlanacak şekilde muhafaza etmek zorundadırlar.   

 
 Sistemi mükelleflere sunan finans kuruluşları tahsilata ilişkin bilgileri, özel entegratörlerin 

ise bu sistem kapsamında oluşturulan elektronik belgeleri Gelir İdaresi Başkanlığına, 
belirlenen süreler dahilinde elektronik ortamda sunma, iletme veya uzaktan erişime 
açma sorumluluğu bulunmaktadır.  

 
 Sistem kapsamında elektronik belge hizmeti sunan özel entegratörler, düzenlenen 

elektronik belgelerin bir örneğini sistemi kullanan mükelleflerin erişimine kâğıt ve/veya 
elektronik ortamda sunmak zorundadırlar. 

 
Saygılarımızla.   


