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LOGO Özel Entegratörlük Hizmeti Satış Portalı 
 

e-Fatura ürünü sahipleri, LOGO’nun sunmuş olduğu Özel Entegratörlük Hizmetini satın alabilmek için 

''entegrator.logo.com.tr'' adresinde yer alan Satış Portalı aracılığıyla sipariş taleplerini 

geçebilmektedir. 

 

Hizmet teklifini müşterilere LOGO İş Ortakları iletir. Satın alma süreci de yine LOGO İş Ortakları 

aracılığıyla yürütülür. Özel Entegratörlük Hizmetini satın almak isteyen müşteriler, satış portalı 

üzerinden LOGO Yetkili İş Ortakları aracılığıyla ilgili ürünü edinebilirler. Portal üzerinden hizmetin alımı 

sırasında LOGO İş Ortağı kodunun girilmesi gerekir. 

 

 

ŞEKİL 1 - Özel Entegratörlük Hizmeti Sipariş Portalı Açılış Ekranı 

 

Özel Entegratörlük Hizmeti Satış Portalı üzerinden üç farklı kategori için Entegratörlük Hizmeti satışı 

sunulmaktadır: 

 LOGO Çözümleri için Özel Entegratörlük Hizmeti 

 NETSİS Çözümleri için Özel Entegratörlük Hizmeti 

 Diğer Çözümler için Özel Entegratörlük Hizmeti 

 

Özel Entegratörlük Hizmetini almak isteyen Müşteriler ve Yetkili İş Ortakları aşağıda detaylarıyla 

açıklanan işlem adımlarını izleyerek hizmete sahip olabilirler: 
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Üye Ol 
 

''entegrator.logo.com.tr'' adresi üzerinden sipariş geçilebilmesi için öncelikle Sipariş Portalı'na üye 

olunması gerekmektedir.  

  
ŞEKİL 2 - Özel Entegratörlük Hizmeti Sipariş Portalı Üyelik Ekranı 

 

Üyelik için istenen bilgiler aşağıda belirtilmiştir: 

 

 e-Posta (İletişimde ve Üye girişinde kullanılacak resmi e-Posta adresidir.) 

 Şifre (Üye girişinde kullanılacak şifredir.) 

 Ad (Üye olan Müşterinin Adı) 

 Soyad (Üye olan Müşterinin Soyadı) 

 Müşteri Tipi (Kullanılan çözüme uygun seçim yapılmalıdır.) 

o LOGO Çözümü Kullanıcısı 

o NETSİS Çözümü Kullanıcısı 

o Diğer bir Çözüm Kullanıcısı 

 

 

* Üyelik işlemlerinin tamalanması için, talep edilen bilgilerin girilmesinin ardından belirtilen e-Posta 

adresini doğrulamak için bir onay maili gönderilir. Gönderilen e-Postanın onaylanması ile birlikte işlem 

tamamlanır.  
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Giriş Yap 
 

Özel Entegratörlük Hizmeti satın alma işlemlerine başlamak için Giriş Yap seçeneği üzerinden Üye Girişi 

yapılır. 

 

 
ŞEKİL 3 - Ürün Seçim Ekranı 

 

Ürünler sayfasından da ulaşabilen üç kategori içerisinden istenilen hizmet ''Devam'' tuşuna basılarak 

seçilir. 

 

Hizmetler 

A. LOGO Çözümleri için Özel Entegratörlük Hizmeti 

 
ŞEKİL 4.1 - LOGO Çözümleri İçin Özel Entegratörlük Hizmeti 
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Ürün/İş Ortağı Bilgileri 
 

 LOGO İş Ortağı Kodu: LOGO Yetkili İş Ortaklarına tahsis edilmiş olan “İş Ortağı Kodu” girilir. 

Kontrol et denildiğinde, kod doğrulaması sonucu İş Ortağının kendi firmasına ait Unvan bilgisi 

ekrana yansır. 

 Satış Onay Kodu: Aksi belirtilmediği sürece, bu alana da yine “İş Ortağı Kodu” girilecektir. 

 Lisans Anahtarı: LOGO Müşterisi tarafından kullanılan LOGO ürününe ait ana paket lisans 

anahtarının girildiği alandır. 

 

Hizmet ve Ödeme Türü Seçim İşlemleri 
 

İlgili ekranda satın alınmak istenen Hizmetin seçilmesinin ardından fiyat bilgilerine ulaşılır. Bu hizmetler 

bağımsız olarak seçilip satın alma yapılabilir. Seçilen her hizmete ait aylık fatura sayısı parametreleri 

mevcuttur. 

 

 Özel Entegratörlük Hizmeti 

o Aylık Fatura Sayısı parametresi; müşteri tarafından aylık fatura sayısının belirtildiği 

bölümdür. 5.000 üstü fatura sayısı seçeneği işaretlendiğinde, istenmiş olunan fatura 

sayısı manuel yazılmalıdır. Fiyat bilgisi otomatik olarak sağ tarafta hesaplanmaktadır. 

 

 Saklama Hizmeti 

o Yıllık Fatura Aralığı bilgisi; müşteri tarafından yıllık saklanacak fatura bilgisinin seçildiği 

bölümdür. Fiyat bilgisi otomatik olarak sağ tarafta hesaplanmaktadır.  

 

 Ödeme Tipi Seçim Alanı; müşteri seçtiği hizmetler için hesaplanan tutarı hangi ödeme tipi ile 

ödeyeceğini belirler. 

 

o Kredi Kartından Taksitle Ödeme: Kredi kartına taksit uygulaması mevcuttur. Müşteri 

belirtilen taksit sayılarından birini seçerek ödeme işlemini tamamlar. 

o Kredi Kartından Tekrarlı Ödeme: Verilen kredi kartı için aylık periyodik çekilecek tutar 

bankaya bildirilir. Kredi kartında yıllık tutar bloke olmaz, ödeme periyodu geldikçe aylık 

tutar Banka tarafından Kredi kartından çekilir. Kredi kartı bilgileri hiçbir şekilde LOGO 

tarafında saklanmamaktadır.  

o Nakit  Ödeme: Müşteri bu seçeneği tercih edip satın almayı sonlandırdığında, hizmetin 

aktivasyon işlemleri başlar. Aynı zamanda LOGO Finans departmanının, ödeme bilgileri 

için müşteri ile irtibata geçeceği bilgisi e-Posta ve mesajlar ile paylaşılır. Müşteri 

EFT/Havale Yöntemi ile LOGO’dan mutabık kaldığı hesap bilgileri ile gerekli ödemeyi 

yapar. 
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ŞEKİL 4.2 - LOGO Çözümleri İçin Özel Entegratörlük Hizmeti 

 

''Abone Ol'' seçeneği ile ürün bilgilerinin doldurulacağı ekrana geçilir. 

 

Ürün Bilgileri 
 

Bu ekranda doldurulması gereken alanlar aşağıdaki belirtilmiştir: 

 

 Kullanım Şekli 

o LOGO Çözümleri için Özel Entegratörlük Hizmeti seçeneğinde Kullanım Şekli, var 

sayılan olarak ‘Logo Connect’dir. 

 

 
ŞEKİL 4.3 - LOGO Çözümleri İçin Özel Entegratörlük Hizmeti Ürün Bilgileri Ekranı 
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 Vergi Dairesi 

o Özel Entegratörlük Hizmetinin kullanılacağı firmaya ait vergi dairesi bilgisi yazılmalıdır. 

 

 Vergi No 

o Özel Entegratörlük Hizmetinin kullanılacağı firmaya ait vergi numarası bilgisi 

yazılmalıdır. 

 

 Posta Kodu Birim Etiketi 

o Vergi Kimlik Numarası ile birlikte kullanıcının/mükellefin e-Fatura Uygulaması’nda 

“Alıcı” adresini belirler. Kullanıcıya/Mükellefe e-fatura gönderecek diğer mükellefler 

bu etikete gönderim yapacaklardır. 

 

 Gönderici Birim Etiketi 

o Vergi Kimlik Numarası ile birlikte kullanıcının/mükellefin e-Fatura Uygulaması’nda 

“Gönderici” adresini belirler. Kullanıcı e-Fatura gönderimi yaparken kendi adres 

bilgisinde bu etiket değerini yazacaktır. 

 Not 

o Not alanına eklenmek istenen not bilgisi yazılmalıdır. 

 

İstenilen bilgilerin girilmesinin ardından ''Devam'' tuşuna basılarak Firma ve Fatura bilgilerinin 

doldurulacağı sayfaya geçilir. 

Firma Fatura Bilgileri 
 

Fatura için gerekli olan firma bilgileri bu ekranda eksiksiz olarak doldurulmalıdır. 

 

 
ŞEKİL 4.4 - LOGO Çözümleri İçin Özel Entegratörlük Hizmeti Fatura Bilgileri Ekranı 

 

 Firma Tipi 

o ''Bireysel'' ve ''Kurumsal'' olmak üzere iki seçenek mevcuttur.  

o Bireysel firmalarda ''TC Kimlik Numarası'', Kurumsal firmalarda ise ''Vergi Numarası'' 

alanının doldurulması zorunludur. 

 Firma Unvanı 
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o Firmanın unvanı bu alana yazılmalıdır. 

 Vergi Dairesi 

o Firmaya ait Vergi Dairesi bilgisi bu alana yazılmalıdır. 

 Vergi Numarası 

o Firmaya ait vergi numarası yazılmalıdır. 

o Bireysel firmalarda TC kimlik numarası bu alana yazılmalıdır. 

 Adres 

o Firmanın adres bilgileri bu alana eksiksiz yazılmalıdır. 

 Şehir  

o Firma adresi için gerekli olan şehir bilgisi seçilmelidir. 

 Sabit Telefon 

 GSM  

 Fax 

 Fatura Seçimi 

o Fatura için firma bilgileri alanındaki adresten farklı bir fatura adresi kullanılması 

durumunda “Yeni Fatura Adresi” seçeneği işaretlenip adres bilgileri doldurulmalıdır. 

 

İstenilen bilgilerin girilmesinin ardından ''Devam'' tuşuna basılarak ödeme bilgilerinin görüntülendiği 

ekrana geçilir. 

 

Ödeme Bilgisi 
 

Ödeme bilgisi ekranında; aylık ve yıllık fatura adeti bilgisi, ödenecek aylık ve toplam tutar bilgisi ve 

alınan hizmet hakkında bilgilere yeniden ulaşılır.  

 

 
ŞEKİL 4.5 - LOGO Çözümleri İçin Özel Entegratörlük Hizmeti Ödeme Bilgisi Ekranı 

 

Hizmet Sözleşmesi ve Hizmet Satın Alma sözleşmeleri bu ekrandan kullanıcıya sunulur, satın almaya 

devam edebilmek için sözleşmeleri okumak ve kabul etmek gerekmektedir. 
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Devam Et seçeneği ile satın alma işlemi sırasında seçilmiş olunan “Ödeme Türü ”ne göre ilgili sanal POS 

sayfasına veya Nakit Ödeme tercih edilmesi durumunda işlemin sonlandığı mesaj penceresine 

yönlendirilir. 

 

Ödeme İşlemleri 
 

Ödeme işlemleri ekranında Firma Unvanı ve ödenmesi gereken tutar bilgisine erişilir. 

 

 
ŞEKİL 4.6 - LOGO Çözümleri İçin Özel Entegratörlük Hizmeti Ödeme İşlemleri Ekranı 

 

Kredi kartı bilgileri eksiksiz doldurulup ‘Tamam’ butonuna tıklanarak ödeme işlemi başarı ile 

sonlandırılır. 

Satın alma sonlandığı takdirde Hizmet’in açılması ve aktive edilmesi hususunda bilgi veren bir e-Posta 

Müşteri tarafına iletilir.  
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B. NETSİS Çözümleri için Özel Entegratörlük Hizmeti 
 

NESTSİS Çözümleri için Özel Entegratörlük Hizmeti alacak müşterilerin Üye olurken mutlaka müşteri 

tipini “NETSİS Müşterisi” olarak seçmeleri gerekmektedir. 

 

NETSİS Müşterisi olarak üye girişinin yapılmasının ardından Ürünler sayfasında “NETSİS Çözümleri için 

Özel Entegratörlük Hizmeti” seçilmelidir. 

 

 
ŞEKİL 5.1 - NETSİS Çözümleri İçin Özel Entegratörlük Hizmeti 

 

Ürün/İş Ortağı Bilgileri 
 

 NETSİS İş Ortağı Kodu: NETSİS İş Ortaklarına tahsis edilmiş olan “İş Ortağı Kodu” (Cari Kodu) 

girilir. Kontrol et denildiğinde, kod doğrulaması sonucu İş Ortağının kendi firmasına ait Unvan 

bilgisi ekrana yansır. 

 Satış Onay Kodu: Aksi belirtilmediği sürece, bu alana da yine “İş Ortağı Kodu” girilecektir. 

 Ürün Adı: Kullanılan NETSİS Çözüm adı girilir. 

 

Hizmet ve Ödeme Türü Seçim İşlemleri 
 

İlgili ekranda satın alınmak istenen Hizmetin seçilmesinin ardından fiyat bilgilerine ulaşılır. Bu hizmetler 

bağımsız olarak seçilip satın alma yapılabilir. Seçilen her hizmete ait aylık fatura sayısı parametreleri 

mevcuttur. 

 

 Özel Entegratörlük Hizmeti 

o Aylık Fatura Sayısı parametresi; müşteri tarafından aylık fatura sayısının belirtildiği 

bölümdür. 5.000 üstü fatura sayısı seçeneği işaretlendiğinde, istenmiş olunan fatura 

sayısı manuel yazılmalıdır. Fiyat bilgisi otomatik olarak sağ tarafta hesaplanmaktadır. 
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 Saklama Hizmeti 

o Yıllık Fatura Aralığı bilgisi; müşteri tarafından yıllık saklanacak fatura bilgisinin seçildiği 

bölümdür. Fiyat bilgisi otomatik olarak sağ tarafta hesaplanmaktadır.  

 

 Ödeme Tipi Seçim Alanı; müşteri seçtiği hizmetler için hesaplanan tutarı hangi ödeme tipi ile 

ödeyeceğini belirler. 

 

o Kredi Kartından Taksitle Ödeme: Kredi kartına taksit uygulaması mevcuttur, müşteri 

belirtilen taksit sayılarından birini seçerek ödeme işlemini tamamlar. 

o Kredi Kartından Tekrarlı Ödeme: Verilen kredi kartı için aylık periyodik çekilecek tutar 

bankaya bildirilir. Kredi kartında yıllık tutar bloke olmaz, ödeme periyodu geldikçe aylık 

tutar Banka tarafından kredi kartından çekilir. Kredi kartı bilgileri hiç bir şekilde LOGO 

tarafında saklanmamaktadır.  

o Nakit  Ödeme: Müşteri bu seçeneği işaretlenip satın almayı sonlandırdığında, hizmetin 

aktivasyon işlemleri başlar. Aynı zamanda LOGO Finans departmanının, ödeme bilgileri 

için müşteri ile irtibata geçeceği bilgisi e-Posta ve mesajlar ile paylaşılır. Müşteri 

EFT/Havale Yöntemi ile LOGO’dan mutabık kaldığı hesap bilgileri ile gerekli ödemeyi 

yapar. 

 
ŞEKİL 5.2 - NETSİS Çözümleri İçin Özel Entegratörlük Hizmeti 

 

Abone Ol 
 

''Abone Ol'' seçeneği ile satın alma işlemi, seçilmiş olunan “Ödeme Türü'ne'' göre ilgili sanal POS 

sayfasına veya Nakit Ödeme tercih edilmesi durumunda işlemin sonlandığı mesaj penceresine 

yönlendirilir. 

 

Satın alma sonlandığı takdirde Hizmet’in açılması ve aktive edilmesi hususunda bilgi veren bir e-Posta 

Müşteri tarafına iletilir.  
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C. DİĞER Çözümler için Özel Entegratörlük Hizmeti 
 

DİĞER Çözüm Kullanıcısı olan ve Özel Entegratörlük Hizmeti alacak müşterilerin Üye olurken mutlaka 

müşteri tipini “DİĞER” olarak seçmeleri gerekmektedir. 

Diğer tipindeki müşteri üye girişi yaptıktan sonra Ürünler sayfasında “DİĞER Çözümler için Özel 

Entegratörlük Hizmeti” seçilmelidir. 

 
ŞEKİL 6.1 - Diğer Çözümler İçin Özel Entegratörlük Hizmeti 

 

Ürün/İş Ortağı Bilgileri 
 

 LOGO İş Ortağı Kodu: LOGO İş Ortaklarına tahsis edilmiş olan “İş Ortağı Kodu” girilir, kontrol 

et denildiğinde, kod doğrulaması sonucu kendi firmalarına ait Unvan bilgisi ekrana yansır. 

 Satış Onay Kodu: Aksi belirtilmediği sürece, yine “İş Ortağı Kodu” girilecektir. 

 Ürün Adı: Kullanılan Diğer çözüm adı girilir. 

 

Hizmet ve Ödeme Türü Seçim İşlemleri 
 

İlgili ekranda satın alınmak istenen Hizmetin seçilmesinin ardından fiyat bilgilerine ulaşılır. Bu hizmetler 

bağımsız olarak seçilip satın alma yapılabilir. Seçilen her hizmete ait aylık fatura sayısı parametreleri 

mevcuttur. 

 

 Özel Entegratörlük Hizmeti 

o Aylık Fatura Sayısı parametresi; müşteri tarafından aylık fatura sayısının belirtildiği 

bölümdür. 5.000 üstü fatura sayısı seçeneği işaretlendiğinde, istenmiş olunan fatura 

sayısı manuel yazılmalıdır. Fiyat bilgisi otomatik olarak sağ tarafta hesaplanmaktadır. 

 

 Saklama Hizmeti 

o Yıllık Fatura Aralığı bilgisi; müşteri tarafından yıllık saklanacak fatura bilgisinin seçildiği 

bölümdür. Fiyat bilgisi otomatik olarak sağ tarafta hesaplanmaktadır.  
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 Ödeme Tipi Seçim Alanı; müşteri seçtiği hizmetler için hesaplanan tutarı hangi ödeme tipi ile 

ödeyeceğini belirler. 

 

o Kredi Kartından Taksitle Ödeme: Kredi kartına taksit uygulaması mevcuttur, müşteri 

belirtilen taksit sayılarından birini seçerek ödeme işlemini tamamlar. 

o Kredi Kartından Tekrarlı Ödeme: Verilen kredi kartı için aylık periyodik çekilecek tutar 

bankaya bildirilir. Kredi kartında yıllık tutar bloke olmaz, ödeme periyodu geldikçe aylık 

tutar Banka tarafından Kredi kartından çekilir. Kredi kartı bilgileri hiç bir şekilde LOGO 

tarafında saklanmamaktadır.  

o Nakit  Ödeme: Müşteri bu seçeneği seçip satın almayı sonlandırdığında, hizmetin 

aktivasyon işlemleri başlar. Aynı zamanda LOGO Finans departmanının, ödeme bilgileri 

için müşteri ile irtibata geçeceği bilgisi e-Posta ve mesajlar ile paylaşılır. Müşteri 

EFT/Havale Yöntemi ile LOGO’dan mutabık kaldığı hesap bilgileri ile gerekli ödemeyi 

yapar. 

 
ŞEKİL 6.2 - Diğer Çözümler İçin Özel Entegratörlük Hizmeti 

 

''Abone Ol'' seçeneği ile ürün bilgilerinin doldurulacağı ekrana geçilir. 

 

Ürün Bilgileri 
 

Bu ekranda doldurulması gereken alanlar aşağıdaki belirtilmiştir: 

 

 Kullanım Şekli 

o LOGO Çözümleri için Özel Entegratörlük Hizmeti seçeneğinde Kullanım Şekli, var 

sayılan olarak ‘Logo Connect’dir. 
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ŞEKİL 6.3 - Diğer Çözümler İçin Özel Entegratörlük Hizmeti Ürün Bilgileri Ekranı 

 

 Vergi Dairesi 

o Özel Entegratörlük Hizmetinin kullanılacağı firmaya ait vergi dairesi bilgisi yazılmalıdır. 

 

 Vergi No 

o Entegratörlük Hizmetinin kullanılacağı firmaya ait vergi numarası bilgisi yazılmalıdır. 

 

 Posta Kodu Birim Etiketi 

o Vergi Kimlik Numarası ile birlikte kullanıcının/mükellefin e-Fatura Uygulaması’nda 

“Alıcı” adresini belirler. Kullanıcıya/Mükellefe e-Fatura gönderecek diğer mükellefler 

bu etikete gönderim yapacaklardır. 

 

 Gönderici Birim Etiketi 

o Vergi Kimlik Numarası ile birlikte kullanıcının/mükellefin e-Fatura Uygulaması’nda 

“Gönderici” adresini belirler. Kullanıcı e-Fatura gönderimi yaparken kendi adres 

bilgisinde bu etiket değerini yazacaktır. 

 Not 

o Not alanına eklenmek istenen not bilgisi yazılmalıdır. 

 

 

İstenilen bilgilerin girilmesinin ardından ''Devam'' tuşuna basılarak Firma ve Fatura bilgilerinin 

doldurulacağı sayfaya geçilir. 

Firma Fatura Bilgileri 
 

Fatura için gerekli olan firma bilgileri bu ekranda eksiksiz olarak doldurulmalıdır. 

 Firma Tipi 

o ''Bireysel'' ve ''Kurumsal'' olmak üzere iki seçenek mevcuttur.  

o Bireysel firmalarda ''TC Kimlik Numarası'', Kurumsal firmalarda ise ''Vergi Numarası'' 

alanının doldurulması zorunludur. 
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ŞEKİL 6.4 - Diğer Çözümleri İçin Özel Entegratörlük Hizmeti Fatura Bilgileri Ekranı 

 

 Firma Unvanı 

o Firmanın unvanı bu alana yazılmalıdır. 

 Vergi Dairesi 

o Firmaya ait Vergi Dairesi bilgisi bu alana yazılmalıdır. 

 Vergi Numarası 

o Firmaya ait vergi numarası yazılmalıdır. 

o Bireysel firmalarda TC kimlik numarası bu alana yazılmalıdır. 

 Adres 

o Firmanın adres bilgileri bu alana eksiksiz yazılmalıdır. 

 Şehir  

o Firma adresi için gerekli olan şehir bilgisi seçilmelidir. 

 Sabit Telefon 

 GSM  

 Fax 

 Fatura Seçimi 

o Fatura için firma bilgileri alanındaki adresten farklı bir fatura adresi kullanılması 

durumunda “Yeni Fatura Adresi” seçeneği seçilip adres bilgileri doldurulmalıdır. 

 

İstenilen bilgilerin eksiksiz girilmesinin ardından ''Devam'' tuşuna basılarak ödeme bilgilerinin 

görüntülendiği ekrana geçilir. 

 

Ödeme Bilgisi 
 

Ödeme bilgisi ekranında aylık ve yıllık fatura adeti bilgisi, ödenecek aylık ve toplam tutar bilgisi ve alınan 

hizmet hakkında bilgilere yeniden ulaşılır.  
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ŞEKİL 6.5 - Diğer Çözümler İçin Özel Entegratörlük Hizmeti Ödeme Bilgisi Ekranı 

 

Hizmet Sözleşmesi ve Hizmet Satın Alma sözleşmeleri bu ekrandan kullanıcıya sunulur, satın almaya 

devam edebilmek için sözleşmeleri okumak ve kabul etmek gerekmektedir. 

Devam Et seçeneği ile satın alma işlemi sırasında seçilmiş olunan “Ödeme Türü ”ne göre ilgili sanal POS 

sayfasına veya Nakit Ödeme tercih edilmesi durumunda işlemin sonlandığı mesaj penceresine 

yönlendirilir. 

 

Ödeme İşlemleri 
Ödeme işlemleri ekranında Firma Unvanı ve ödenmesi gereken tutar bilgisine erişilir. 

 
ŞEKİL 6.6 - Diğer Çözümler İçin Özel Entegratörlük Hizmeti Ödeme İşlemleri Ekranı 

 

Kredi kartı bilgileri eksiksiz doldurulup ‘Tamam’ butonuna tıklayarak ödeme işlemi başarı ile 

sonlandırılır. 

Satın alma sonlandığı takdirde Hizmet’in açılması ve aktive edilmesi hususunda bilgi veren bir e-Posta 

Müşteri tarafına iletilir. 
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UYARILAR 
 

LOGO Özel Entegratörlük Hizmeti satın alımları ''entegrator.logo.com.tr'' adresindeki portal üzerinden 

yapılır. Ayrıca bir sipariş süreci yoktur. 

 

Özel Entegratörlük Hizmetini satın almak isteyenlerin e-Fatura Çözümüne sahip olmaları 

gerekmektedir. 

 

Satın alma süreci LOGO Yetkili İş Ortakları aracılığıyla yürütülür. Müşteri satın alma yaparken LOGO 

Yetkili İş Ortağı, kendi bayi kodunu girerek satın almada müşteriye eşlik edecektir. 

 

Özel Entegratörlük Hizmetinden yararlanılmaya başlanabilmesi için firmaların, Mali Mühürlerini 

edinmiş ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile yürütülecek tüm süreçleri tamamlamış olmaları gerekmektedir. 

 


