
 

 

 

 

SİRKÜLER        İstanbul, 20.12.2019 

Sayı: 2019/170       Ref:4/170   

     

 

Konu: 

1.1.2020 TARİHİ İTİBARİYLE E-ARŞİV FATURA UYGULAMASINA GEÇMESİ 

GEREKEN MÜKELLEFLER HAKKINDA DUYURU YAYINLANMIŞTIR 

 

509 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre aşağıda sayılan mükelleflerin, 

01.01.2020 tarihine kadar gerekli hazırlıklarını yaparak e-Arşiv fatura uygulamasına dahil 

olmaları gerekmektedir.  

 

 İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı 5 
Milyon TL ve üzerinde olan mükellefler, 

 01.01.2020 tarihine kadar e-fatura uygulamasına zorunlu veya isteğe bağlı olarak dahil 
olan/olacak olan mükellefler, 

 Aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ile internet reklamcılığı 
hizmet aracıları. 

 

Söz konusu tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar 

haricinde, e-fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflere gerçekleştirmiş olduğu mal satışları 

ile hizmet ifalarında faturayı e-fatura olarak, e-fatura uygulamasına kayıtlı olmayan vergi 

mükellefleri ile vergi mükellefi olmayanlara gerçekleştirmiş olduğu mal satışları ile hizmet 

ifalarında ise faturayı e-Arşiv fatura olarak düzenlemeleri zorunludur. E-Arşiv fatura olarak 

düzenlemeyen ve almayan (matbu kağıt fatura olarak düzenleyenler ve alanlar dahil) 

mükellefler (VUK’un 232. maddenin birinci fıkrasının 1 ila 5 numaralı bentlerinde sayılanlar) 

hakkında VUK Madde 353/1’de öngörülen cezai hükümler uygulanması, belgeleri 

düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için (2019 yılı için 290 

TL’den az olmamak üzere) bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının 

%10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası söz konusu olacaktır.  

 

509 Sıra No.lı VUK Genel Tebliği ile e-Arşiv fatura uygulamasından yararlanma 

yöntemlerine Gelir İdaresi Başkanlığı Portal (GİB Portal) uygulaması da eklenerek, 

mükelleflere işletme büyüklüklerine uygun olarak kullanabilecekleri toplam üç yöntem 

sunulmuş olmaktadır. Bu kapsamda mükellefler e-Arşiv fatura uygulamasından kendi 

isteklerine uygun olarak; 

 

 Başkanlık tarafından ÜCRETSİZ olarak sunulan e-Arşiv Portalı ile (GİB PORTAL YÖNTEMİ), 

 Kendi bilgi işlem sistemlerinin doğrudan entegrasyon yoluyla (DOĞRUDAN ENTEGRASYON 
YÖNTEMİ), 

 Başkanlıktan izin almış özel entegratör kuruluşların bilgi işlem sistemleri vasıtasıyla (ÖZEL 
ENTEGRATÖR YÖNTEMİ), 

 

yöntemlerinden birini seçerek yararlanabileceklerdir. 

 

 

 



 

 

 

 

Mükellefler e-Arşiv fatura uygulamasından, hali hazırda e-fatura uygulamasından 

yararlandıkları yöntem dışında başka bir yöntem de uygulayabilecekleri gibi, e-fatura 

uygulamasından özel entegratör vasıtasıyla yararlananlar; istemeleri halinde farklı bir ya da 

birden çok özel entegratör vasıtasıyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ÜCRETSİZ 

olarak sunulan GİB Portal yöntemi ile de yararlanabileceklerdir. 

 

Uygulamadan özel entegratör yöntemi ile yararlanacak mükelleflerin ayrıca Gelir 

İdaresi Başkanlığı’na başvuru yapmasına gerek bulunmayıp, kendi bilgi işlem sistemleri 

vasıtasıyla yararlanacak olanlar posta yoluyla, GİB PORTAL yöntemi ile 

yararlanacakların ise https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-

Arsiv_Portal_Basvuru.pdf linkinde yer alan dokümanda açıklandığı şekilde 

başvurularını elektronik ortamda yapmaları gerekmektedir. 

 

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde fatura düzenleme süreçlerinde cezai bir durumla 

karşılaşılmaması için 01.01.2020 tarihi itibariyle e-Arşiv fatura uygulamasına geçiş 

zorunluluğu bulunan mükelleflerin gerekli başvuru ve hazırlıklarını yaparak uygulamaya dahil 

olması önem arz etmektedir. 

 

Konu ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 18.12.2019 tarihinde yayınlamış olduğu 

duyuru ekte yer almaktadır. 

 

 

 

Saygılarımızla,   

        DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
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EK: 

- 1.1.2020 Tarihi İtibariyle E-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçmesi Gereken Mükellefler 

Hakkında Duyuru 

- E-Arşiv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu ve e-Müstahsil Makbuzu Uygulamalarından 

GİB Portal Yöntemi ile Yararlanmak Üzere Başvuru Dokümanı 

- 509 Sayılı VUK Genel Tebliği Kapsamında Uygulamalara Geçiş Takvimi Tablosu   

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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1.1.2020 TARİHİ İTİBARİYLE E-ARŞİV FATURA UYGULAMASINA GEÇMESİ 

GEREKEN MÜKELLEFLER HAKKINDA DUYURU 

18/12/2019 

Bilindiği üzere 464 ve 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile belirli sektör ve 

mükellef gruplarına e-Arşiv Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca 509 Sıra Nolu 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tüm e-Belge uygulamaları tek bir Tebliğ altında toplanmış ve 

uygulamalara ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenmiştir. 

Bu kapsamda Başkanlığımızca ebelge.gib.gov.tr internet adresi üzerinden uygulamaların 

kapsamına giren mükelleflerimize yönelik hazırlanan geçiş takvimi tablosu 

https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/509_s.VUK_GT_Kapsaminda_Uygulamalara_Gecis_Takvimi_Tablos

u_(3).pdf yayınlanmıştır. 

Mezkur Tebliğler kapsamında uygulamaya dahil olanlar; 

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde 

belirtilen istisnai durumlar haricinde, e-Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflere gerçekleştirmiş 

olduğu mal satışları ile hizmet ifalarında faturayı e-Fatura olarak, e-Fatura uygulamasına kayıtlı 

olmayan vergi mükellefleri ile vergi mükellefi olmayanlara gerçekleştirmiş olduğu mal satışları ile 

hizmet ifalarında ise faturayı e-Arşiv Fatura olarak düzenlemeleri zorunludur. 

Zorunluluk getirildiği halde e-Arşiv Fatura uygulamasına süresi içinde geçmeyen mükellefler ile              

e-Arşiv Fatura şeklinde düzenlenmesi ve alınması gereken faturayı, mezkur Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” 

numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde e-Arşiv Fatura olarak düzenlemeyen ve 

almayan (matbu kağıt fatura olarak düzenleyenler ve alanlar dahil) mükellefler (232 nci maddenin 

birinci fıkrasının 1 ila 5 numaralı bentlerinde sayılanlar) hakkında 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda 

öngörülen cezai hükümler uygulanması söz konusu olmaktadır. 

509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ile e-Arşiv Fatura uygulamasından yararlanma yöntemlerine 

GİB Portal uygulaması da eklenerek, mükelleflerimize işletme büyüklüklerine uygun olarak 

kullanabilecekleri toplam üç yöntem sunulmuş olmaktadır. Bu kapsamda mükelleflerimiz e-Arşiv 

Fatura uygulamasından kendi isteklerine uygun olarak; 

 Başkanlığımız tarafından ÜCRETSİZ olarak sunulan e-Arşiv Portalı ile (GİB PORTAL 

YÖNTEMİ), 

 Kendi bilgi işlem sistemlerinin doğrudan entegrasyon yoluyla (DOĞRUDAN ENTEGRASYON 

YÖNTEMİ), 

 Başkanlıktan izin almış özel entegratör kuruluşların bilgi işlem sistemleri vasıtasıyla (ÖZEL 

ENTEGRATÖR YÖNTEMİ), 

yöntemlerinden birini seçerek yararlanabilirler.  

Mükelleflerimiz e-Arşiv Fatura uygulamasından; hali hazırda e-Fatura uygulamasından 

yararlandıkları yöntem dışında başka bir yöntem ile de uygulamadan yararlanabilecekleri gibi, e-

Fatura uygulamasından özel entegratör vasıtasıyla yararlananlar;  istemeleri halinde farklı bir ya da 

https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/509_s.VUK_GT_Kapsaminda_Uygulamalara_Gecis_Takvimi_Tablosu_(3).pdf
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birden çok özel entegratör vasıtasıyla ya da Başkanlığımız tarafından ÜCRETSİZ olarak sunulan GİB 

Portal yöntemi ile de yararlanabilirler. 

Uygulamadan özel entegratör yöntemi ile yararlanacak mükelleflerin ayrıca Başkanlığımıza 

başvuru yapmasına gerek bulunmayıp, kendi bilgi işlem sistemleri vasıtasıyla yararlanacak olanlar 

posta yoluyla, GİB  PORTAL yöntemi ile yararlanacakların ise 

https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Arsiv_Portal_Basvuru.pdf linkte yer alan dokümanda 

açıklandığı şekilde başvurularını elektronik ortamda yapmaları gerekmektedir. 

Yukarıda bahsi geçen Genel Tebliğler kapsamında aşağıda sayılan mükellefler, 1.1.2020 

tarihine kadar gerekli hazırlıklarını yaparak e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihten 

itibaren faturalarını, 509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğinin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde 

belirtilen istisnai durumlar haricinde e-Fatura olarak ya da e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayanlara 

e-Arşiv Fatura olarak düzenlemeleri zorundadırlar. 

 İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı 5 

Milyon TL ve üzerinde olan mükellefler, 

 1.1.2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamasına zorunlu veya isteğe bağlı olarak dâhil 

olan/olacak olan mükellefler, 

 Aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ile internet reklamcılığı 

hizmet aracıları. 

 

Bu açıklamalar çerçevesinde fatura düzenleme süreçlerinde mükelleflerimizin cezai bir durumla 

karşılaşılmaması için 1/1/2020 tarihi itibariyle e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan 

mükelleflerin gerekli başvuru ve hazırlıklarını yaparak uygulamaya dahil olması önem arz etmektedir. 

 

Duyurulur. 

https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Arsiv_Portal_Basvuru.pdf


e-Arşiv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu ve e-Müstahsil Makbuzu 

Uygulamalarından GİB Portal Yöntemi ile Yararlanmak Üzere Başvuru 

Dokümanı 

Değerli Mükelleflerimiz, e-Arşiv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu ve e-Müstahsil Makbuzu Uygulamalarından GİB 

Portal Yöntemi ile yararlanmak istemeniz halinde; yetkili kurumlardan almış olduğunuz Mali Mühür (ya da e-İmza) ile 

Gelir İdaresi e-Arşiv Portal uygulamasına yapacağınız başvuru sırasında dikkat etmeniz gereken noktalar aşağıda 

açıklanmıştır. 

Adım 1: Mali Mührünüzü https://ebelge.gib.gov.tr/anasayfa.html web adresindeki forum sitesinde bulunan 355 

numaralı sorunun cevabına veya mali mührünüzü temin ettiğiniz kurumun yönlendirmesine göre bilgisayarınıza 

kurunuz. 

Adım 2: Bilgisayarınızda sadece bir adet Java 1.8 ve üzeri versiyonun yüklü olmasına ve varsayılan tarayıcınızın Google 

Chrome ya da Mozilla Firefox olmasına dikkat ediniz. Bu işlemler için ‘internet explorer’ tarayıcısını kullanmayınız. 

Adım 3: Google Chrome ya da Mozilla Firefox tarayıcınızdan aşağıda bulunan https://ebelge.gib.gov.tr/anasayfa.html 

ana sayfasını açınız ve okla gösterilen imzalama aracını bilgisayarınıza indirip masa üstünde bir kısa yol oluşturunuz. 
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Adım 4: İmzalama Aracını bilgisayarınıza indirdiğinizde; 

 

Bu şekilde sol alt tarafta okla gösterildiği şekilde bilgisayarınıza inecek olan imzalama aracı uygulamasını “sakla” 

diyerek RUN butonunun gelmesini beklemeniz gerekmektedir. 

Adım 5: RUN butonuna tıkladığınızda aşağıdaki gibi Gelir İdaresi Başkanlığı e-fatura elektronik imza uygulaması arka 

planda çalışmaya başlayacak,  

 

ve bilgisayarınızda açmış olduğunuz Chrome ya da Firefox İnternet sayfanızın yanında otomatik olarak Google 

Chrome’de aşağıdaki gibi  araç çubuğunda Localhost 8543 yazan yeni bir sayfa açılacaktır. Örnekte açılan sayfa 

Google Chrome’da açılmıştır.  



 

 

 

 

 



 

Yukarıda yer alan sayfayı bu şekilde bırakıp (uygulama sayfa üzerinde çalışmakta olup, işlem süresince kapatılmaması 

gerekmektedir.) sonraki işlemlere aynı tarayıcı ile devam ediniz. 

Adım 6: Bu adımda arka planda bulunan Gelir İdaresi Başkanlığı ‘e-fatura imza uygulaması’ haricindeki bütün 

uygulamaları kapatıp Google Chrome veya Mozilla Firefox ile https://ebelge.gib.gov.tr/anasayfa.html ana 

sayfasından ‘’e-Arşiv Portal Uygulamalarına (e-Arşiv Fatura, e-SMM, e-MM) GİB Portal Yöntemini Kullanarak 

Başvuruda Bulunmak İçin Tıklayınız’’ butonu ile başvuruda bulununuz. 

 

 

Adım 7: Aşağıdaki kayıt ekranı açıldıktan sonra sizden istenen bilgileri giriniz.  

 

https://ebelge.gib.gov.tr/anasayfa.html


Adım 8: Karşınıza aşağıdaki uyarı ekranı çıkacaktır. 

 

Adım 9: Aşağıdaki görüntüde olduğu gibi ekranın altındaki barda yer alan ‘java’ programı ikonuna tıklayarak ekranda 

etkin hale getiriniz. 

 

Adım 10: Aşağıdaki ekranaçıldıktan sonra kartınız tanımlı değil ise ‘Tanımla’ butonuna tıklayarak kartınızı 

tanımlayınız.  

 

 

Tanımla butonuna tıkladıktan sonra aşağıda açılan ekrandan bilgisayarınıza uygun olan aşağıdaki yöntemlerden 

biriyle akisp11.dll dosyasını eklemelisiniz. 



32 bit ise ( Kütüphane dosyası olarak –Bilgisayarım –c: -Windows –System32 akisp11.dll dosyasını eklemelisiniz.) 

64 bit ise (Kütüphane dosyası olarak –Bilgisayarım –c: -Windows –SysWOW64 akisp11.dll dosyasını eklemelisiniz.) 

 

Kart adı olarak ‘GİB’ yerine herhangi bir isim verebilirsiniz. ‘Ekle’ butonunu tıkadıktan sonra ‘Giriş’ butonuna tıklayıp 

yazıların aktığı ekranın altında bulunan ‘İmzala’ butonunu tıklayarak imzalama işleminizi tamamlayacaksınız.  

 

Adım 11: İmzalama işleminden sonra başvurunuz tamamlanacaktır. Başvurunuzun başarılı olduğuna dair e-posta 

adresinize bildirim geldikten sonra e-Arşiv Fatura, e-SMM ve e-MM İçin e-Arşiv Portalına giriş yapabilirsiniz. 

İyi günler dileriz. 



UYGULAMA GEÇİŞ ZORUNLULUĞUN KAPSAMI DAYANAK ZORUNLULUK GEÇİŞ TARİHİ AÇIKLAMASI

E-FATURA
1- 2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) 

10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler
454 SN VUK GT

1/1/2020 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek 
zorundadır.

E-FATURA
2- 2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile 

gayrisafı iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler
509 SN VUK GT

1/7/2020 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek 
zorundadır.

E-FATURA
3- 2020 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile 

gayrisafı iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler
509 SN VUK GT

 ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren, e-
Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

E-FATURA
4- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların 

imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan (bayilik lisansı dâhil) mükellefler

509 SN VUK GT

E-FATURA
5-  Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa 

ve/veya ithal edenler
509 SN VUK GT

E-FATURA

6-  Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı 
işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında  

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan 
başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret 

ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet 
ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç 

vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan 
internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında 
reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet 

reklamcılığı hizmet aracıları

509 SN VUK GT

1/7/2020 tarihine kadar (2020 veya müteakip hesap dönemlerinden 
itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe 

başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde) 
başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura 

uygulamasına geçmek zorundadır.

E-FATURA
 1/1/2020 tarihine kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını 

tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

E-FATURA

2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta 
belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler ise işe 
başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde başvurularını ve fiili geçiş 

hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

7-   11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep 
Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 

hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle 
iştigal eden mükellefler.

1/7/2020 tarihinden itibaren, 2020 veya müteakip yıllarda 
gerçekleştirenler ise, lisans alımı veya imal, inşa veya ithalin 

gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-
Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

509 SN VUK GT



E-FATURA

8- İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu; e-Fatura 
uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı (Türkiye’de ikamet 

etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar dahil) 
ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV 

hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, 

509 SN VUK GT

bahsi geçen faturalarını 1/7/2017 tarihinden (Türkiye’de ikamet 
etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar 

açısından 1/7/2020 tarihinden) itibaren e-Fatura olarak düzenlemeleri 
zorunludur.

E-FATURA
9- e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu nedeniyle                e-Fatura 

uygulamasına geçmek zorunda olanlar (Bkz. E-İrsaliye Geçiş Zorunluluğu 
Bölümü)

509 SN VUK GT e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğunun başladığı tarih

E-FATURA
10- e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu nedeniyle                e-Fatura 
uygulamasına geçmek zorunda olanlar (Bkz. E-Arşiv Fatura Geçiş Zorunluluğu 

Bölümü)
509 SN VUK GT e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğunun başladığı tarih

E-FATURA

 11- Başkanlık, yapılan analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da 
vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefleri veya mükellef 

gruplarını, faaliyet, sektör ve
ciro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim yapmak ve geçiş hazırlıkları için 
en az 3 ay süre vermek suretiyle e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu 

getirmeye yetkilidir.

509 SN VUK GT
Kendisine yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazılı bildirimde belirtilen 

süreler içinde e-Fatura uygulamasına dâhil olması gerekmektedir

e-ARŞİV FATURA
1- E-Fatura Uygulamasına Zorunlu veya İsteğe Bağlı olarak Dâhil Olan/Olacak 

Olan Mükellefler ( E Fatura mükellefi olmayanlara düzenlecek faturalar)
509 SN VUK GT

Hali hazırda e-Fatura uygulamasına dahil olanlar 1.1.2020'de, 
1.1.2020'den sonra e-Fatura uygulamasına dahil olanlar ise e-Fatura 

uygulamasına geçilen tarihte

e-ARŞİV FATURA
3-Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Ortamında İlan Yayınlayanlar ile İnternet 

Reklamcılığı Hizmet Aracıları
509 SN VUK GT

 Mevcutlar 1/1/2020  (2020 ve
müteakip hesap dönemlerinden itibaren belirtilen işler ile iştigal etmek 
üzere işe başlayacak mükelleflerin ise işe başlama tarihinden itibaren 3 

ay içinde)

e-ARŞİV FATURA
4- e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 

tarihinden itibaren vergi mükellefi olmayanlara düzenlenecek faturaların, 
vergiler dahil toplam tutarı 30 Bin TL’yi aşanlar

509 SN VUK GT

e-ARŞİV FATURA
5- e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 

tarihinden itibaren vergi mükelleflerine düzenlenecek faturaların, vergiler 

dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi aşanlar

509 SN VUK GT

e-ARŞİV FATURA

Başkanlık, yapılan analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da 
vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefleri veya mükellef 
gruplarını, faaliyet, sektör ve ciro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim 
yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vermek suretiyle e-Arşiv 

Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir. 

509 SN VUK GT
Kendisine yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazılı bildirimde belirtilen 

süreler içinde e-Arşiv Fatura uygulamasına dâhil olması gerekmektedir

e-ARŞİV FATURA
 internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2015 ve müteakip hesap 

dönemlerinde brüt satışhasılatları 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükellefler
464 SN VUK GT

 ilgili hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin 
verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başına kadar. 

internet satış yapan ve 2018 yılında 5 milyon TL ve üzerinde hasılat elde 
edenlerin 1/1/2020 tarihinden itibaren 

1/1/2020 

e-Arşiv Uygulamasına geçilmek zorunda değildir. Sadece belirtilen tutarın 
aşılması halinde fatura e-Arşiv Fatura olarak GİB Portalleri üzerinden 

düzenlenecektir.



e-İRSALİYE
1-   Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, 

teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK'dan lisans (bayilik lisansı dahil) alan 
mükellefler.

509 SN VUK GT 1.7.2020

e-İRSALİYE
2-   Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, 

ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren 
mükellefler.

509 SN VUK GT 1.7.2020

e-İRSALİYE

3-   4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenen 
işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile 

yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve 
tüzel kişi mükellefler.

509 SN VUK GT 1.7.2020

e-İRSALİYE

4-   4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (e) 
bendinde tanımına yer verilen şekerin (Beyaz şeker (standart, rafine küp ve 
kristal şeker), yarı beyaz şeker, rafine şeker, ham şeker ve kahverengi şeker 

olarak sınıflandırılan, pancar veya kamıştan üretilen kristallendirilmiş sakaroz 
ile nişasta kökenli izoglukoz, likid ya da kurutulmuş halde glukoz şurubu, 

sakaroz veya invert şeker veya her ikisinin karışımının suda çözünmesinden 
meydana gelen şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu ile inülin şurubu) imalini 

gerçekleştiren mükellefler.

509 SN VUK GT 1.7.2020

e-İRSALİYE
5-   e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP 72) 
ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde 

bulunan mükellefler.
509 SN VUK GT 1.7.2020

e-İRSALİYE
6-   Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına 
alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar.

509 SN VUK GT 1.7.2020

e-İRSALİYE
7-   e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap 

dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) 25 
Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

509 SN VUK GT 1.7.2020

e-İRSALİYE

8-   11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep 
Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 
hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle 

iştigal eden mükellefler.

509 SN VUK GT 1.1.2020

e-İRSALİYE

9- Başkanlık, yapılan analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da 
vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefleri veya mükellef 
gruplarını, faaliyet, sektör ve ciro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim 

yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vermek suretiyle e-İrsaliye 
uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir

509 SN VUK GT
Kendisine

yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazılı bildirimde belirtilen süreler 
içinde e-İrsaliye uygulamasına dâhil olması gerekmektedir.

e-İRSALİYE
10- 1/1/2020 tarihinden itibaren Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı 
listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans 

alanlar,  
509 SN VUK GT

1/1/2020 tarihinden itibaren Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) 
sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle 

EPDK’dan lisans alanlar, Özel Tüketim Vergisi 
Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler, 
maden ruhsat veya sertifikası alanlar, şeker imalini gerçekleştirenler, 

demir, çelik ürünlerinin imal, ithal veya
ihracını gerçekleştirenler, Gübre Takip Sistemine dahil olanlar, Hal Kayıt 

Sistemi kapsamındaki sebze ve meyvelerin toptan ticaretini yapmaya 
başlayanlar için, e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu, söz konusu 

işlemlerinin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından 
itibaren başlayacaktır. 



e-İRSALİYE

11- 1/1/2020 tarihinden itibarenÖzel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) 
sayılı listedeki mallan imal, inşa veya ithal edenler, maden ruhsat veya 

sertifikası alanlar, şeker imalini gerçekleştirenler, demir, çelik ürünlerinin imal, 
ithal veya ihracını gerçekleştirenler, 

509 SN VUK GT

e-İRSALİYE
13- 1/1/2020 tarihinden itibarenGübre Takip Sistemine dahil olanlar, Hal 

Kayıt Sistemi kapsamındaki sebze ve meyvelerin toptan ticaretini yapmaya 
başlayanlar

509 SN VUK GT

Vergiden muaf olmayan serbest meslek erbaplarından;

a)   1/2/2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olanlar 1/6/2020 tarihine kadar 

b)  1/2/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyetine başlayacak olanlar işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna kadar

1- e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerden faaliyetleri 
gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar

509 SN VUK GT 1.7.2020

2- e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerden faaliyetleri 
gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlardan 2020 
veya müteakip yıllarda e- Fatura uygulamasına geçen ve müstahsil makbuzu 
düzenleme zorunluluğu bulunan mükellefler

509 SN VUK GT e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde

3- 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan 
Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre 
komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden 
mükellefler 

509 SN VUK GT 1.1.2020

4- Başkanlık, yapılan analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da 
vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefleri veya mükellef 
gruplarını, faaliyet, sektör ve ciro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim 
yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vermek suretiyle e-Müstahsil 
Makbuzu uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir

509 SN VUK GT
Kendisine yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazılı bildirimde belirtilen 
süreler içinde e-Müstahsil Makbuzu uygulamasına dâhil olması 
gerekmektedir

e GİDER PUSULASI

1- Başkanlık, yapılan analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da 
vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefleri veya mükellef 
gruplarını faaliyet, sektör ve ciro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim 
yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vermek suretiyle e-Gider 
Pusulası uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir. 

509 SN VUK GT
Kendisine yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazılı bildirimde belirtilen 
süreler içinde eGider Pusulası uygulamasına dâhil olması gerekmektedir.

e-SMM

e- MÜSTAHSİL 
MAKBUZU

509 SN VUK GT

1/1/2020 tarihinden itibaren Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) 
sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle 

EPDK’dan lisans alanlar, Özel Tüketim Vergisi 
Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler, 
maden ruhsat veya sertifikası alanlar, şeker imalini gerçekleştirenler, 

demir, çelik ürünlerinin imal, ithal veya
ihracını gerçekleştirenler, Gübre Takip Sistemine dahil olanlar, Hal Kayıt 

Sistemi kapsamındaki sebze ve meyvelerin toptan ticaretini yapmaya 
başlayanlar için, e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu, söz konusu 

işlemlerinin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından 
itibaren başlayacaktır. 



8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma 
Yönetmeliğinde belirtilen şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetiyle 
iştigal eden D1 yetki belgeli işletmeler

509 SN VUK GT

1/1/2021 tarihine kadar 
(2021 veya müteakip yıllarda faaliyetlerine

başlayanlar, faaliyete başladığı ayı izleyen dördüncü ayın başından 
itibaren)

Yerli ve yabancı film gösteriminde bulunan sinema işletmeleri, 509 SN VUK GT

1/7/2020
(1/7/2020 tarihinden sonra faaliyetlerine başlayanlar, faaliyetlerine 

başladıkları ayı
izleyen dördüncü ayın başına kadar)

e SİGORTA 
KOMİSYON GİDER 

BELGESİ

Başkanlık en az 3 aylık zaman süresi belirleyerek, e-Sigorta Komisyon Gider 
Belgesi uygulamasına ilişkin geçiş zorunluluğu getirmeye ve bu durumu 
ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak duyurularla belirlemeye yetkilidir. 

509 SN VUK GT
Başkanlık tarafından e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi uygulamasına
zorunlu olarak dahil olacağı belirtilen sigorta, emeklilik ve reasürans
şirketlerinin, Başkanlık tarafından belirlenen süre içinde 

e SİGORTA 

POLİÇESİ

Başkanlık en az 3 aylık zaman süresi belirleyerek, sigorta, emeklilik ve 
reasürans şirketlerinin veya sigorta ve emeklilik aracılarının e-Sigorta Poliçesi 
uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirmeye ve bu durumu 
ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak duyurularla belirlemeye yetkilidir.

509 SN VUK GT

Başkanlık tarafından e-Sigorta Poliçesi uygulamasına zorunlu olarak 
dahil olacağı belirtilen

sigorta, emeklilik ve reasürans şirketlerinin veya sigorta ve emeklilik 
aracılarının, Başkanlık

tarafından belirlenen süre içinde

e DÖVİZ ALIM-

SATIM BELGESİ

Başkanlık en az 3 aylık zaman süresi belirleyerek, yetkili müesseselere e-Döviz 
Alım-Satım Belgesi Uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirmeye ve bu 
durumu ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak duyurularla belirlemeye 
yetkilidir. 

509 SN VUK GT
Başkanlık tarafından e-Döviz Alım-Satım Belgesi uygulamasına zorunlu 

olarak dâhil olacağı belirtilen yetkili müesseselerin, Başkanlık tarafından 
belirlenen süre içinde  

e DEKONT

Başkanlık en az 3 aylık zaman süresi belirleyerek, bankaların e-Dekont 
uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirmeye ve bu durumu  
ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak duyurularla belirlemeye yetkilidir

509 SN VUK GT
Başkanlık tarafından e-Dekont uygulamasına zorunlu olarak dâhil olacağı 

belirtilen bankaların, Başkanlık tarafından belirlenen süre içinde 

e- DEFTER
3 SN ELEKTONİK 

DEFTER GT

e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler,     e-Fatura 
uygulamasına geçiş süresi içinde (e-Fatura uygulamasına yıl içinde 
zorunlu olarak geçen mükellefler bakımından izleyen yılın başından 

itibaren ),

2018 yada 2019 yılı hasılatı 5.000.000 TL yi geçenler 01.01.2021 

tarihinden itibaren.  (e-Fatura'ya geçişi 1/7/2020-yıl içine rastlayan bir 

tarih olduğu için)

e- DEFTER 454 SN VUK GT
2018 yılı hasılatı 10.000.000 TL yi geçenler 01.01.2020 tarihinden 

itibaren

1- e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler.

e BİLET



e- DEFTER
2- 19.10.2019 tarihi itibariyle Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin 
dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler.

3 SN ELEKTONİK 
DEFTER GT

Bu Tebliğ yayım tarihi (19/10/2019)  itibarıyla Türk Ticaret Kanununun 
397 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi 

olan şirketler 1/1/2020 tarihinden itibaren, 

2020 ve müteakip yıllarda bağımsız denetime tabi olma şartlarını 
sağlayan mükellefler ise şartların sağlandığı yılı takip eden yılın başından 

itibaren,

e- DEFTER

3- Başkanlık, yapılan analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da 
vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefleri veya mükellef 
gruplarını faaliyet, sektör ve ciro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim 
yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vermek suretiyle e-Defter 
uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir. 

3 SN ELEKTONİK 
DEFTER GT

Kendisine yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazılı bildirimde belirtilen 

süreler içinde (en az üç ay) e-Defter uygulamasına dâhil olması 

gerekmektedir.

e- DEFTER

4- 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan 

idare, kurum ve kuruluşlar ile iktisadi kamu kuruluşlarının e-Defter uygulamasından 

yararlanma zorunluluğu bulunmamakla birlikte isteğe bağlı olarak uygulamaya dâhil 

olabilirler.

3 SN ELEKTONİK 
DEFTER GT

başvurularını izleyen ayın başından itibaren defterlerini e-Defter olarak 

tutabilirler.

e- DEFTER

5-  Bu Tebliğ ile belirlenen zorunluluk kapsamına girmeyenlerden 17/12/2017 
tarihli ve 30273 sayılı Resmî  Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği (Sıra No: 486) ile usul ve esasları belirlenen Defter Beyan Sistemi 
kapsamı dışında kalan mükelleflerin de istemeleri halinde e-Defter 
uygulamasına dâhil olması mümkündür. e-Defter uygulamasına isteğe bağlı 
olarak dâhil olanlar, 

3 SN ELEKTONİK 
DEFTER GT

başvurularını izleyen ayın başından itibaren defterlerini e-Defter olarak 

tutabilirler.

e- DEFTER

6- e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu olduğu belirtilen mükellefler; tam 
bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde 
birleşme) veya tür (nev’i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan 
veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev’i) 

değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler elektronik defter 
uygulamasına geçmek zorundadır. 

3 SN ELEKTONİK 
DEFTER GT

Uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil 
tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemez.

e- DEFTER
7-2018 yılında internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve brüt satış 

hasılatı 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükellefler
3 SN ELEKTRONİK 

DEFTER GT
1.1.2020


