
Lisans Sahibi

Adı Soyadı / Kaşe / İmza

     e-Defter lisansınızın kullanımından çıkarılarak yerine eklenmesini talep ettiğiniz Vergi/Tc 

numaralarını aşağıdaki alanlara belirtmeniz ve bu formu imzalayarak 0312 473 49 33 numaralı 

faksa veya satis@zirveyazilim.net adresine iletmeniz halinde talebiniz işleme alınacaktır. 

    Form tarafımıza ulaştıktan 15 dakika sonra Zirve programının kurulu olduğu ana bilgisayarda, 

programınızın giriş ekranında yer alan LİSANS GÜNCELLE butonuna tıklayarak ekrana gelen 

uyarıya EVET seçtikten sonra e-Defter lisansına yeni eklenmesini talep ettiğiniz Vergi/Tc 

numaraları ile e-Defter modulunuzu kullanmaya başlayabilirsiniz.

e-Defter Vergi/TC Numarası                                          

Değişim Talep Formu

Faks : (0 312) 473 49 33

satis@zirveyazilim.net
Satış Tel : 0 216 50 65 65 

Sarıyer/İstanbul

Maslak Mh. Ahi Evran Cd. No:42 Ofis Blok 3 No:5

İstanbul Bölge Müdürlüğü

 Tel : 0 312 473 28 00 Satış tel : 0312 473 30 33

Çankaya - ANKARA 

M. Kemal Mah. Maidan Plaza C Blok Kat:9 No:102

Ankara Bölge Müdürlüğü
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e-Defter lisansından çıkarılmasını istediğiniz Vergi/TC Numaralarını aşağıdaki alanlara yazınız.

      Kullanımdan çıkarılmasını talep ettiğiniz Vergi/Tc numaralarının ilerleyen tarihlerde e-Defter 

lisansınıza yeniden eklenmesi isteğiniz ek lisans ücretine tabidir. Lisansınızda bulunan kullanım 

hakkınızdan fazla sayıda Vergi/Tc numarası eklenmesi talepleriniz dikkate alınmaz.                                            

“Değişiklik talebinizin işleme alınması ile birlikte Zirve E-Defter uygulaması içerisinde yer 

alan, değişikliği talep edilen (önceki) VKN veya TCKN üzerinden tutulan defterlere ilişkin 

bilgiler geri dönülemez bir şekilde sistemden kaldırılacak ve bunlara daha sonradan erişim 

sağlanması mümkün olmayacaktır.”

"Lisansınızdan çıkarılan Vergi/T.C. numaralarının daha sonra tekrar eklenmesini talep etmeniz durumunda ek 

lisans ücreti uygulanacaktır."
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e-Defter lisansına dahil edilmesini istediğiniz Vergi/TC Numaralarını aşağıdaki alanlara yazınız.

"Lisansınızda bulunan kullanım hakkınızdan fazla sayıda Vergi/Tc numarası eklenmesi talepleriniz dikkate 

alınmaz."
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Müşteri Numaranız
( Müşteri numaranızı programın giriş ekranında 

görebilirsiniz ) Tarih : …../…../20……

Lisans sahibi / Ünvanı :

İlgili Adı Soyadı :

İş ( 0      ) Cep ( 0      )Telefon Numaraları :
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