MUHASEBE YAZILIM PROGRAMLARININ VKN İLE TEMEL
MÜKELLEF BİLGİLERİ SORGU SERVİSİNDEN YARARLANMASI
Meslek mensuplarınca kullanılan muhasebe yazılım programları aracılığıyla, vergi
beyannameleri ile bildirimlerinin ve eklerinin elektronik ortamda doğru ve sağlıklı mükellef
bilgilerini içerecek şekilde doldurulup Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerine (e-Beyanname
Sistemi vb.) iletilmesini ve ayrıca hizmet sözleşme bilgilerinin de e-Birlik Sistemimizde, doğru ve
sağlıklı mükellef bilgilerini içerecek şekilde elektronik ortamda doldurulmasını sağlamak üzere,
Birliğimiz ile Gelir İdaresi Başkanlığı arasında bu yıl içinde Veri Paylaşım Protokolü
imzalanmıştır. Bu protokol gereği, vergi mahremiyeti kapsamında olmayan ve vergi levhasında
da bulunan temel mükellef bilgileri, VKN sorgulama servisiyle elektronik ortamda Birliğimiz
sistemlerine aktarılmakta, bu bilgiler meslek mensuplarımızın beyanname, bildirim ve eklerinin
doldurulmasında ihtiyaç duyduğu temel mükellef bilgilerinin karşılanması amacıyla da
sistemlerimiz aracılığıyla muhasebe yazılım firmalarıyla paylaşılmaktadır.

Birliğimizce, 10/09/2021 tarihinde bir duyuru yayımlanmış; 01/11/2021 tarihinden sonra temel
mükellefiyet bilgileri sorgu servisinin Birliğimizce sağlanacağı, bu kapsamda, ücretsiz olan bu
hizmetten yararlanmak isteyen muhasebe yazılım firmalarının Birliğimiz ile iletişime geçmeleri
ve sözleşme imzalamaları gerektiği kamuoyuna bildirilmiştir. Birliğimize başvuran ve sözleşme
imzalayan muhasebe yazılım firmaları e-Birlik sistemine eklenmiştir.

Meslek Mensuplarımız, kullanıcısı olduğu muhasebe programları üzerinden servislere erişimi
için aşağıdaki adımları takip ederek E-Birlik “Entegrasyon Anahtarı” üretimi sağlayabilirler. Bu
işlem sadece bir kez yapılacak ve aynı muhasebe programı kullanıldıkça anahtar geçerli
olacaktır.
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Adım 1
https://ebirlik.turmob.org.tr adresine
kullanıcı girişi yapıldığında, ekrana
gelen sol menü üzerinden
“Entegrasyon Anahtarları” linkine
tıklanır.

İncek Kızılcaşar Mahallesi 2669 Sokak No: 19 Gölbaşı - Ankara
Tel: 0 (312) 586 00 00 pbx Faks: 0 (312) 586 00 11 - 586 00 18 E-Posta: turmob@turmob.org.tr

Adım 2

Açılan ekrandaki uygulamalar seçim kutusu sayesinde, kullanmış olduğunuz muhasebe
uygulaması seçilir. Şayet listede kullanmış olduğunuz program yoksa, firma birliğimize
başvurmamış veya protokol imzalamamıştır. Bu konuda kullanmış olduğunuz muhasebe
programının üretici firması ile iletişime geçebilirsiniz.

Adım 3

Uygulama seçildikten sonra, onay kutucuğu işaretlenmesi ve ekle tuşuna basılmasıyla yeni bir
“Entegrasyon Anahtarı” üretilecektir.
Üretilen anahtarı, kopyala tuşu yardımıyla veya anahtarın tamamını seçerek Ctrl+C tuş
kombinasyonu ile kopyalayınız.
Daha sonra, kullanmış olduğunuzu muhasebe programının tarif ettiği şekilde, ilgili saklama
alanına kaydediniz.
Muhasebe programında saklama alanının nerede olduğu, muhasebe programları tarafından
üyelerine bildirilmesi gereken bir husus olduğundan ve Birliğimizce bilinmediğinden, sorun olan
hallerde kullanılan muhasebe yazılım firması ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. 09.11.2021
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