
 

GMS.NET e-Defter Modülü Kullanıcıları İçin Yıllık Abonelik Seçeneği 
 
 

 

Bildiğiniz gibi, günümüze kadar, GMS.NET e-Defter Modülü’nü kullanmak isteyen 
kullanıcılarımız için sadece bir defalık ödeme ile kullanım lisansına süresiz sahip 
olma seçeneği vardı. 
 
2023 yılından itibaren, bu seçeneğin yanısıra, kullanım lisansına yıllık abonelik 
bedeli ödemesi ile sahip olma seçeneği de getirilmiştir. 
 
Yıllık Abonelik alternatifinin esasları şöyledir : 
 

- Bu yöntemi tercih eden kullanıcılarımız GMS.NET e-Defter Modülü’nün kullanımı 
için her yıl Mikrokom tarafından belirlenen Abonelik Bedeli’ni ödeyeceklerdir. 

 

- Abonelik, hesap dönemi bazında geçerli olacaktır. Başka bir deyişle, abonelik, 
kullanıcının ödemesini yaparak abonelik kaydını oluşturduğu tarihten itibaren bir 
yıl için değil kullanıcının belirlediği hesap döneminin tüm e-defterleri için geçerli 
olacaktır. 

 
Örneğin, hesap dönemi 01.01.2023 – 31.12.2023 olan bir kullanıcı 15 Ağustos 2022 
tarihinde abonelik ödemesini yaparak abonelik kaydını oluştursa bile abonelik 

 
01.01.2023 ile 31.12.2023 tarihleri arasında geçerli olacaktır. Yine aynı şekilde, bu 

kullanıcı 15 Nisan 2023 tarihinde abonelik ödemesini yaparak abonelik kaydını 

oluştursa bile abonelik 01.01.2023 ile 31.12.2023 tarihleri arasında geçerli olacaktır. 

 

- Yıllık abonelik bedelindeki artışlar Mikrokom tarafından belirlenecektir. Ancak, artış 

oranı bir önceki yılın TÜİK tarafından belirlenen yıllık TÜFE ve Yİ-ÜFE oranlarının 

ortalamasını geçmeyecektir. Örneğin, 2024 Ocak ayında açıklanacak 2023 yılı TÜFE 

oranının % 35, Yİ-ÜFE oranının ise % 45 olduğunu varsayarsak 2024 yılı için abonelik 

bedelinin artış oranı azami % 40 olacaktır. 
 

Yeni (ilk defa) abonelik bedellerinin belirlenmesi ise Mikrokom’un 
inisiyatifinde olacaktır. 

 

- Yıllık abonelik bedeli faturaları doğrudan Mikrokom Yazılım A.Ş. tarafından 
düzenlenecektir. GMS.NET e-Defter Modülü 4691 sayılı kanun kapsamında olduğu 
için Mikrokom’un KDV istisnası devam ettiği sürece satış bedelleri KDV istisnasına tabi 
olacaktır. 

 
- E-Defter Modülü’nde yapılacak zorunlu güncellemelerin ya da ihtiyari iyileştirmelerin 

abonelere yansıyabilmesi için kullanılan GMS.NET Yazılımı’nın güncel halde olması 



 

(Yıllık Güncelleme Bedeli’nin ödenmiş olması) gereklidir. 

 

- Tek seferlik ödeme ile lisans bedelinin satın alınması (Lisans Satın Alma seçeneği) 
uygulamasında yaptığımız Yıllık Güncelleme Bedeli’ nin 2 ay ertelenmesi 
uygulaması Yıllık Abonelik seçeneğinde olmayacaktır. 

 

- Yine tek seferlik ödeme ile lisans bedelinin satın alınması (Lisans Satın Alma 
seçeneği) uygulamasında yaptığımız ilk yılın defterlerinin ücretsiz saklanması 
uygulaması Yıllık Abonelik seçeneği saklamayı zaten kapsadığı için olmayacaktır. 

 

- İlk aboneliği izleyen yıllarda abonelik bedelinin o yılın ilk e-defter oluşturma işlemi 
yapılmadan önce ödenmesi esastır. Bunun yapılmaması halinde kullanıcının e-
defter kullanımı ödeme yapılana kadar Mikrokom tarafından kapatılacaktır. 



 

e-Defter Modülü Edinme Seçenekleri Karşılaştırma Tablosu 
 

 İşlem/Seçenek  Lisans Satın Alma Seçeneği  Yıllık Abonelik Seçeneği  
 

       
 

 
Ödeme 

 Modül lisansı satın alındığında bir defaya mahsus  
Her yıl ödeme yapılır. 

 
 

  ödeme yapılır.   
 

      
 

 Birincil kopyanın yedeğinin Mikrokom  Sadece ilk yıl ücretsiz olup izleyen yıllarda  Yıllık abonelik ücretine tabi olarak saklanır.  
 

 tarafından saklanması  ücretlidir.    
 

 
İkincil kopyanın GİB’e gönderilmesi 

 Ayrıca MikBox saklama hizmeti satın alınmış ise  MikBox saklama hizmeti kapsamında otomatik  
 

  otomatik olarak yapılır, aksi durumda yapılmaz.  olarak yapılır.  
 

     
 

   GMS.NET Yıllık Güncelleme Bedeli’ni ödeyerek bu  e-Defter modülünde yapılacak güncellemelerden  
 

 Güncellemeler  hizmeti satın almış olan kullanıcılar güncelleme  yararlanabilmek için GMS.NET Yıllık Güncelleme  
 

   bedeli ödemez.  Bedeli’nin ödenmiş olması zorunludur.  
 

 
Faturalama 

 Satış kanalları tarafından (Mikrokom veya yetkili  
Doğrudan Mikrokom tarafından yapılır. 

 
 

  satıcıları) yapılır.   
 

      
 

   Satış Mikrokom tarafından yapılmış ise KDV  Faturalama Mikrokom tarafından yapılacağı için  
 

 KDV  istisnasına tabidir, yetkili satıcılar tarafından  muafiyet devam ettiği sürece KDV istisnasına  
 

   yapılmış ise % 18 KDV alınır.  tabidir.  
 

     Yıllık Güncelleme Bedeli’nde herhangi bir  
 

   
Satın alınan her bir lisans için Yıllık Güncelleme 

 erteleme sözkonusu değildir. Ayrıca, e-Defter  
 

 Yıllık Güncelleme Bedeline Etkisi   modülündeki güncellemelerden yararlanabilmek 
 

 

  Bedeli 2 ay ertelenir.   
 

    için Yıllık Güncelleme Bedeli’nin ödenmiş olması  
 

      
 

     gerekir.  
 

 Yıllık Destek Hizmeti Bedeli  Şu anda alınmamaktadır ancak önümüzdeki yıllarda  Abonelik bedeline dahil olduğu için alınmaz.  
 

   alınması düşünülmektedir.    
 

     Yıllık abonelik bedelinin o yıla ait ilk e-defter  
 

 
Modül abonelik bedelinin ödenmemesi 

 
Abonelik bedeli yoktur. 

 düzenlenmeden önce yapılmaması halinde  
 

   ödeme yapılıncaya kadar modül kullanıma 
 

 

      
 

     kapatılır.  
  


