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� e-bildirge Nedir?
İşverenlerin, çalıştırdıkları
işçilerine ait sigorta prim
belgelerini internet üzerinden
vermeleri ve bildirimlerine ait
tahakkuk bedellerini de
otomatik ödeme ve internet
bankacılığı yoluyla
ödeyebilmeleri için oluşturulan
elektronik bir portaldır. Bu
uygulama çerçevesinde işçi ve
işverenlerin İl/Sigorta Müd.
giderek yaptıkları işlemlerin
büyük çoğunluğu, internet
ortamında da yapılabilecektir.



e-bildirgenin yasal dayanağı?

İlgili yasa gereği Kurumca belirlenecek iletişim araçları esas olmak
üzere, Kurumun prim tahsilatı, tescil, tahsis ve sağlık hizmetleri
uygulamaları dahil bütün işlemleri internet ve her türlü elektronik bilgi
iletişim araç ve ortamı üzerinden yapılır ve arşivlenir. Elektronik
ortamda bilgi ve belge istenebilir veya bilgi ve belge verilir." hükmü ile,
Kurum ve işveren arasındaki ilişkiler ile birbirlerine karşı olan hak ve
yükümlülüklerini düzenlemek için sözleşmeler yapabileceği“ e-
bildirgenin yasal dayanağını oluşturmaktadır.

1 Ağustos 2004 tarihinden itibaren 8 ve üzerinde sigortalı çalıştıran
işverenler için zorunlu hale getirilen, bildirimlerin internet üzerinden e-
bildirgeyle verilmesi zorunluluğu, zaman içinde sigortalı çalıştıran tüm
işverenleri de kapsama almıştır.



e-bildirge İşlemleri
� Aylık prim ve hizmet belgesi işlemleri

� Sigortalı hesap fişleri işlemleri

� Sigortalı tekrar işe giriş bildirgesini

� "e-Borcu Yoktur", belgesi hazırlama

� 5458 yeniden yapılandırma ön hazırlık işlemleri 

� Kullanıcı işlemleri

� İşveren borç görüntüleme/ödeme işlemleri

� -T.C. kimlik numarasından sigortalı sorgulama



e-bildirge sisteminin faydaları;
� İşverene kazandırdıları;

Türkiye’nin ve Dünyanın her yerinden 7 gün 24 saat, Sigortaİl/Sigorta
Müdürlüğüne gitmeden, posta masrafı ödemeden, strese girmeden
Aylık Prim ve Hizmet Belgesini sağlıklı ve güvenli bir şekilde internet
ortamında Kuruma göndermek suretiyle zamandan ve işgücünden
tasarruf ederek, işyerlerinin tahakkuk-tahsilat bilgilerini ve geçmiş
borçlarını izleyebilme, borcu olmayan işverenlere, talepleri üzerine
borçlarının bulunmadığına ilişkin yazının kısa sürede verilebilmesi,
prim ödemelerini otomatik ödeme ve internet bankacılığı yoluyla daha
kolay ve hızlı birşekilde yapabilme imkanına kavuşmuşlardır.



e-bildirge sisteminin faydaları;
� Sigortalılara kazandırdıkları;

Sigortalıların hizmetlerinin girişleri aylık
yapılabileceğinden, hizmet sürelerinin güncel olarak
izlenmesi mümkün olacak, ayrıca emeklilik işlemleri,
sağlık karnesi temini, işsizlik sigortası ödemeleri, sağlık
provizyonu gibi sigorta ve sağlık yardımlarından daha
hızlı ve sağlıklı bir biçimde yararlanma imkanına
kavuşmuşlardır.



Genel anlamda e-bildirge;
� Uygulamayla birlikte Kurumunun verdiği hizmet kalitesi yükselmiş,

etkinlik ve verimlilik artmış, iş yükü azalmış, personel ve arşiv maliyeti
asgariye indirilmiş, emekli aylığı bağlama süreleri gibi daha birçok hizmet
makul süreler içinde vatandaşlarımıza sunulur hale gelmiştir.

� Ancak e-bildirge uygulamasının sayılamayacak kadar çok yararları
bulunmasına rağmen, e-bildirgeşifresi alan bazı kötü niyetli kişiler, sahte
sigortalı bildirimleriyle hak etmeyen kişilere, SGK’nın sunduğu kısa ve
uzun vadeli sigorta kollarından hizmet verdirmeye başlamıştır.
Özellikle büyük şehirlerde yoğunlaşan bu kişiler, e-bildirge yoluyla işe
giriş bildirgesini anında verebilme avantajını kullanarak çalışmayan kişileri
maddi menfaat karşılığı sigortalı göstermeye daha çabuk ikna etmektedir.
Sonucunda kuruma prim ödemediği halde her ay prim ve hizmet belgesini
e-bildirgeşifresiyle veren bu kişiler, kandırarak para aldıkları kişilere o an
için sigorta hizmeti kazandırmaktadır.
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İşe başlamanın, “İşe Başlama/Bırakma Bildirimi” ile
bağlı bulunulan vergi dairesine mükellefin kendisi
tarafından veya 1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre
ruhsat almış avukatlar veya 3568 sayılı Kanuna göre
yetki almış meslek mensuplarınca işe başlama
tarihinden itibaren 10 gün içinde bildirilmesi
gerekmektedir.

İşe başlama/işi bırakma bildirimini, www.gib.gov.tr internet  
sayfasındaki “Dilekçematik” bölümünden de edinebilirsiniz.

www.gib.gov.tr 
Ana Sayfa 

Dilekçematik
Dilekçeler

İşe Başlama/İşi Bırakma Bildirimi

GERÇEK KİŞİLERDE İŞE BAŞLAMA BİLDİRİMİ



TÜZEL KİŞİLERDE İŞE BAŞLAMA BİLDİRİMİ-I

Ticaret Sicili Memurluklarınca Şirket Kurulu ş
Dilekçesi ve Bildirim Formu ile Bildirimde
Bulunulması Zorunlu Olan Mükellefler

Kurumlar vergisi mükellefi olup da Türk Ticaret
Kanununun 30. maddesi uyarınca tescil için başvuran
mükelleflerin (anonim şirket, limited şirket ve sermayesi
paylara bölünmüş komandit şirket) işe başlama
bildirimlerinin, işe başlama tarihinden itibaren 10 gün
içinde ticaret sicili memurluğunca ilgili vergi dairesine
“Şirket kurulu ş dilekçesi ve bildirim formu” ile
yapılması gerekmektedir.



TÜZEL KİŞİLERDE İŞE BAŞLAMA BİLDİRİMİ-II

Ticaret Sicili Memurluklarınca Şirket Kurulu ş
Dilekçesi ve Bildirim Formu ile Bildirimde
Bulunulması Zorunlu Olmayan Tüzel Ki şiler ve Tüzel
Kişiliği Olmayan Mükellefler

İşe başlamanın, “ İşe Başlama/Bırakma Bildirimi” ile bağlı
bulunulan vergi dairesine işe başlama tarihinden itibaren
10 gün içinde bildirilmesi gerekmektedir.

İşe başlama/işi bırakma bildirimini, www.gib.gov.tr internet  
sayfasındaki “Dilekçematik” bölümünden görebilirsiniz.

www.gib.gov.tr 
Ana Sayfa 

Dilekçematik
Dilekçeler

İşe Başlama/İşi Bırakma Bildirimi



DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİ

� İş veya ikamet yeri adres değişikliklerinin,

� Yeni bir vergiye tabi olmayı, mükellefiyet şeklinde değişikliği ve
mükellefiyetten muaflığa geçmeyi gerektiren değişikliklerin,

� Aynı teşebbüs veya işletmeye dahil bulunan işyerlerinin
sayısında artış veya azalış olduğunda bu değişikliğin

1 ay içerisinde vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir.



İşi bıraktıklarında, mükelleflerin bu hususu  1  
ay içerisinde vergi dairesine “İşe Başlama/İşi 
Bırakma Bildirimi” veya dilekçe ile 
bildirmeleri gerekmektedir.

Değişiklik Bildirimlerine ve İşi Bırakma Bildirimlerine ilişkin 
dilekçeleri, www.gib.gov.tr internet sayfasındaki 
“Dilekçematik” bölümünden de görebilirsiniz.

www.gib.gov.tr 
Ana Sayfa 

Dilekçematik
Dilekçeler

İşe Başlama/İşi Bırakma Bildirimi

İŞİ BIRAKMA BİLDİRİMİ



BELGE DÜZENLEME - TEMİNİ - İPTALİ

Mükelleflerin tutulan kayıtları ve üçüncü şahıslarla olan
muamelelere ait kayıtlarını belgelendirmesi bir
zorunluluktur.

Kullanılacak belgelerin, anlaşmalı matbaalarca basılmış
olması veya noterlere tasdik ettirilmiş olması gerekmektedir.

Mükelleflerin işi bıraktıklarında, kullanılmamış belgeler ile
en son kullanılan ciltleri, vergi dairesine ibraz ederek
kullanılmamış belgelerin iptalini sağlaması gerekmektedir.
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TAHSİLAT- ÖDEMELERİN BELGELENDİRİLMESİ

� Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar,

� Kazancı basit usulde tespit edilenler,

� Defter tutmak zorunda olan çiftçiler,

� Serbest meslek erbabı,

� Vergiden muaf esnafın

kendi aralarında yapacakları ticari işlemler ile nihai
tüketicilerden mal ve hizmet bedeli olarak yapacakları
8.000 TL’yi aşan tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri
finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen
belgelerle tevsik etme zorunluluğu bulunmaktadır.
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DEFTER TUTMAYA İLİŞKİN KURALLAR- I

DEFTER TUTMA MECBURİYETİ BULUNANLAR

� Ticaret ve sanat erbabı, ticaret şirketleri, 

� İktisadi kamu müesseseleri ile dernek ve vakıflara ait  iktisadi 
işletmeler, 

� Serbest meslek erbabı 

� Çiftçiler
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DEFTER TUTMA MECBURİYETİ BULUNMAYANLAR
Gelir vergisinden muaf olan esnaf ve gerçek usulde 
vergiye tabi olmayan çiftçiler,
Gelir Vergisi Kanununa göre kazançları basit usulde 
tespit edilenler,
Kurumlar vergisinden muaf olan
a) İktisadi kamu müesseseleri,
b) Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler.



Ticari Kazanç ve Kurum Kazancı Elde Eden 
Mükellefler;

� Bilanço esasında; yevmiye defteri (günlük defter), defteri 
kebir (büyük defter) ve envanter defteri 

� İşletme hesabı esasında, işletme hesabı defteri

Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellefler;
Serbest meslek kazanç defteri 

tutarlar.

DEFTER TUTMAYA İLİŞKİN KURALLAR - II

20



DEFTER KAYIT SÜRELERİ

Ticari Kazanç ve Kurum Kazancı Elde Eden Bir Mükellef
iseniz, tutmak zorunda olduğunuz defterlere,
işlemleri 10 gün içinde kaydetmeniz gerekmektedir.

Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Bir Mükellef iseniz,
serbest meslek kazanç defterine, işlemleri günü
gününe kaydetmeniz gerekmektedir.
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DEFTER TASDİKİ

22

Bilanço ve işletme hesabı esasına göre
defter tutan mükellefler ile Serbest meslek
kazancı elde eden mükellefler tutacakları
defterleri işe başlamadan önce tasdik
ettirmek zorundadırlar.



DEFTER TASDİK ZAMANLARI

Öteden beri işe devam etmekte olanlar, defterin kullanılacağı yıldan önce
gelen son ayda,

Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin
kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda,

Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler,
işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden
önce,

Vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün
içinde,

Defterlerin dolması dolayısıyla veya diğer sebeplerle yıl içinde yeni defter
kullanmaya zorunlu olanlar, bunları kullanmaya başlamadan önce,

Defterlerini ertesi yıl da kullanmak isteyenler Ocak ayı, hesap dönemleri
Maliye Bakanlığınca tespit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde
tasdik ettirmek zorundadırlar.
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MUHAFAZA-İBRAZ VE BİLGİ VERME ÖDEVİ

Defter ve belgeleri, ilgili bulundukları
yılı takip eden takvim yılından başlayarak
5 yıl süreyle muhafaza etme zorunluluğu
bulunmaktadır.

Defter, belge ve diğer kayıtlarınızı bu 5 yıl
içinde, yetkili makam ve memurlar
talep ettiğinde ibraz etmek zorunda
olduğunuzu unutmayınız.
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ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANIMI - I

Satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını
yapanlar dışında kalan kimselere satan veya aynı kimselere
hizmet veren yani perakende ticaretle uğraşan birinci ve ikinci
sınıf tüccarlar, ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadırlar.

Yeni işe başlayan ve sonradan mecburiyet kapsamına giren
mükelleflerin ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetleri,
işe başlama ve mecburiyet kapsamına girme tarihinden itibaren
30 gündür. Bu süre, kalkınmada birinci ve ikinci derecede
öncelikli yörelerdeki faaliyetleri ile ilgili olarak 60 gün olarak
belirlenmiştir.

Ödeme kaydedici cihazın belirlenen süre içinde
alınmaması halinde özel usulsüzlük cezası kesilir.
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� Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılmasına ilişkin
kademeli bir geçiş öngörülmektedir. (Vergi Usul Kanunu
426 no’ lu Genel Tebliğ)

� Mükellefler, mevcut ödeme kaydedici cihazlarını, 31.12.2015
tarihini geçmemek üzere malî hafızaları doluncaya kadar
kullanabilirler.

� 1.1.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, malî hafızaları
dolan ödeme kaydedici cihazlara, yeni malî hafıza takılmaz ve
cihaz hurdaya ayrılır. Cihazı hurdaya ayrılan mükellefler yeni
nesil ÖKC almak suretiyle yükümlülüklerini yerine getirebilirler.

26

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ (YN ÖKC)           KULLANMA 
MECBURİYETİ - II



� Yol kenarı otopark işletmeleri ve faaliyetlerinde seyyar EFT-
POS kullananlar (bu cihazlarının yerine) 1.7.2013 tarihinden
itibaren EFT-POS özelliğine sahip yeni nesil ödeme kaydedici
cihazları kullanacaklardır.

� Yeni nesil ÖKC kullanmak mecburiyetinde olan mükelleflerden,
mecburiyetleri 1.7.2013 tarihinde başlayanlar alış faturasının
düzenlendiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde, diğer mükellefler
ise alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 30 gün
içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine bir dilekçeyle
müracaat ederek cihazlarını kayıt ettirmek zorundadır.

� Ayrıca mükelleflerin kayıt işlemi ile birlikte, söz konusu süre
içerisinde her bir cihaz için ayrı ayrı olmak üzere ödeme
kaydedici cihazlara ait levhayı vergi dairelerinden alarak
işyerlerinde muhafaza etmesi gerekir.

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ (YN ÖKC) KULLANMA MECBURİYETİ - III
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İNTERNET ÜZERİNDEN SUNULAN HİZMETLER
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İNTERNET VERGİ DAİRESİ

E-BEYANNAME  / E-BEYANNAME ÇA ĞRI MERKEZİ

FORM Ba ve FORM Bs İLİŞKİN BİLDİRİM

BEYANNAME VERME –ÖDEME DÖNEMLER İ

E-POSTA B İLGİLENDİRME SİSTEMİ

KISA MESAJ B İLGİLENDİRME SİSTEMİ

MÜKELLEF B İLGİLERİ BİLDİRİMİ SİSTEMİ

BORÇ B İLGİLENDİRME SERVİSİ

MÜKELLEF GER İBİLDİRİM SİSTEMİ

ÖZELGE SİSTEMİ
ECE 581 28



İnternet Vergi Dairesi aracılığıyla;

� E-Beyanname Gönderme

� E-Vergi Levhası Alınması

� ÖTV Bildirimleri Girişi

� Vergi Kimlik Numarası Sorgulama

� Kişisel Hesap Bilgilerini Sorgulama

� Gecikme Faizi, Gelir Vergisi, MTV Hesaplama

� Motorlu Taşıt Sorgulaması ve Kredi Kartı ile Ödeme

� “Mükellefiyet” ve “Vergi Borcu Yoktur” Yazısı Alabilme

� Mükellef Bilgileri Bildirimi Sistemi

� Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi 

� Borç Bilgilendirme Servisi    

işlemlerini yapabilirsiniz.

İNTERNET VERGİ DAİRESİ
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E-BEYANNAME

Beyannamelerin elektronik ortamda 
gönderilmesi uygulamasından;

� Elektronik beyanname kullanıcı
kodu parola ve şifre alma şartlarını
taşıyan mükellefler, vergi dairesine
müracaat ederek kullanıcı kodu, parola
ve şifre almak suretiyle,

� Kendileri kullanıcı kodu parola ve şifre alma şartlarını taşımayan
mükellefler ise elektronik beyanname göndermek üzere aracılık
yetkisi alan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali
müşavir ve yeminli mali müşavirler ile meslek odaları ve birlikler
aracılığıyla

yararlanabilirler.
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E-BEYANNAME ÇAĞRI MERKEZİ

E-beyanname ve internet vergi 
dairesindeki mevzuat haricinde  
tüm hizmetler için  
7/24 görev yapan 
çağrı merkezi 
mükellef memnuniyeti için 
hizmet vermektedir.
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FORM Ba ve FORM Bs İLİŞKİN BİLDİRİM

Bilânço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi
aşan,
- Mal ve hizmet alışlarını, Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim
Formu (Form Ba)
-Mal ve hizmet satışlarını, Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin
Bildirim Formu (Form Bs) ile aylık dönemler halinde bildirmeleri
gerekmektedir.

Aylık dönemler halinde bildirimlerin;
ilgili dönemi takip eden ayın ilk günü ile son günü akşamı 24:00’e
kadar e-beyanname üzerinden verilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan,
Ba-Bs bildirim hadlerini aşan hiçbir alış ve satış bilgisi
olmasa dahi mükelleflerin “boş olarak” bildirim verme
zorunluluğu bulunmaktadır.
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Beyanname verme ve ödeme dönemlerini 
www.gib.gov.tr internet sayfasındaki 
“Vergi Takvimi” bölümünden öğrenebilirsiniz. 

www.gib.gov.tr 
Ana Sayfa 

Yararlı Bilgiler  
Vergi Takvimi

BEYANNAME VERME-ÖDEME DÖNEMLERİ
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E-POSTA BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

www.gib.gov.tr internet sayfasında “E-posta Bilgilendirme” 
bölümüne abone olduğunuzda

Vergi kanunları, Bakanlar Kurulu Kararları, 
Yönetmelikler, Genel Tebliğler,

Genelgeler, Sirküler

Gelir İdaresinden haberler

Vergi istatistikleri

size ücretsiz olarak gönderilecektir.

Vergi uygulamalarına yönelik her türlü 
güncel bilgi
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KISA MESAJ BİLGİLENDİRME SERVİSİ

Vergi uygulamaları ile ilgili her türlü 
güncel bilgi ve mevzuat değişiklikleri 
anlık olarak iletilmektedir.
Sistem Kullanıcıları                                
şu konularda sorgulama 
yaparak cevap alabilmektedir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi miktarı hesaplama

Motorlu Taşıtlar Vergisi borcu sorgulama

Trafik para cezası borcu sorgulama
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MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ SİSTEMİ

-Ticari kazanç (kazancı basit usulde tespit edilenler hariç), zirai kazanç ve serbest
meslek kazancı elde eden gelir vergisi mükellefleri, verilerini güncellemek ve
eksikliklerini gidermek amacıyla her yıl 1 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında
elektronik ortamda vermek ve onaylamak zorundadır.

� Vergi Dairesi Müdürlükleri/Malmüdürlükleri, bildirimi kağıt ortamında kabul
etmeyecektir. Elektronik ortam dışında gönderilen bildirim verilmemiş sayılacaktır.

� Söz konusu bildirimin merkez ve her bir şube için ayrı ayrı olarak verilmesi
zorunludur.

� Bildirimi düzenlemeye başlamadan önce işyerine ait adres numarası ile merkez ve
şubeler için NACE faaliyet kodu bilgisinin önceden belirlenmesinde yarar
bulunmaktadır.

� Mükellef Bilgileri Bildirimini, bildirim verme süresinin
başladığı gün olan 1 Nisan tarihi itibariyle faal olan
(tasfiye işlemi devam edenler dahil) tüm;

- Kurumlar vergisi,
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BORÇ BİLGİLENDİRME SERVİSİ

Vergi dairesine gitmeden borçlarınızı öğrenebilirsiniz.

Borç Bilgilendirme Servisi ile T.C. Kimlik bilgilerinizi kullanarak, 
vergi dairelerine intikal etmiş olan bütün borçlarınızı (trafik para 
cezası, idari para cezası, 
yurt-kur harcı, yargı harcı gibi) öğrenebilirsiniz. 
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MÜKELLEF GERİBİLDİRİM SİSTEMİ

Sistem aracılığıyla

� Vergi Mevzuatı,
� Gelir İdaresi Başkanlığında ve

Vergi dairelerinde sunulan hizmetler,
� İnternet Hizmetleri,
� Çağrı Merkezi hizmetleri

ile ilgili önerilerinizi, sorunlarınızı ve
görüşlerinizi iletebilirsiniz.

Mükelleflerin, Gelir İdaresi tarafından sunulan
hizmetlerle ilgili geribildirimlerini internet
üzerinden iletebilmeleri için web tabanlı, kolay ve
güvenli bir ortam sunar.
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ÖZELGE SİSTEMİ

Özelge sistemi ile;

mükellefe doğru ve net cevap vermek,
başvurular ve cevaplarda standartlaşma, 
internetten yayın yoluyla şeffaflık, 
mükellefin uyum maliyetini azaltmak,
idarenin iş yükünü hafifletmek,
kaynakların verimli kullanımı  

amaçlanmaktadır. 

Mükellefler özelge talepleri için  

� Vergi Dairesi Başkanlıklarına,
� Defterdarlıklara 

başvuracaklardır. 



İşe başlama aşamasında yapılması gerekenler
ile ilgili olarak;

� www.gib.gov.tr internet sayfasından

� Vergi İletişim Merkezinden(VİMER)

� Sosyal medya web sitesinden
(http://sosyal.gib.gov.tr)

� Vergi Dairelerinden 

� Rehber ve Broşürlerden  

detaylı bilgi alabilirsiniz.
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Vergi ile ilgili sorularınız için

Vergi İleti şim Merkezine (V İMER)
444 0 189

başvurabilirsiniz.

Vergi İleti şim Merkezinde; 
Vergi ile ilgili konularda danı şmanlık ve geri arama, 
İhbar yönetimi, 
MTV işlemlerine yönelik hizmetler 
verilmektedir.

• Görüşmeler şehir içi ücret tarifesinden ücretlendirilmektedir.



Kaynaklar
� Gelir İdaresi Başkanlığı

� İnsan Kaynakları Yönetimi

� SSK E-Bildirge Mevzuatı

� Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

� DPT e-devlet Proje uygulamaları



ECE-581
E-Devlet ve e-Dönü şüm

Konu :  e-Bildirge

TEŞEKKÜRLER


