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e-BELGE UYGULAMASININ KAPSAMI GENI ŞLETI LDI   

A. GİRİŞ  

 19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği 

ile e-Belge konusunda daha önce yayımlanan 397, 415, 421, 433, 462, 463 ve 487 No.lu VUK Genel 

Tebliğleri kaldırılarak yerine 509 No.lu VUK Genel Tebliği getirilmiştir. Tebliğ ile VUK uyarınca 

düzenlenmesi zorunlu olan belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik usul ve esasları  ile bu 

belgeleri düzenlemek zorunda olanların hangi tarihten itibaren e-Belge düzenlemek zorunda oldukları 

belirlenmektedir. Anılan Tebliğde yer alan e-Belge düzenleme zorunluluğuna ilişkin tespitlerimiz bu 

sirkülerimizde özetlenmiştir.  

B. E-BELGE DÜZENLEME ZORUNLULUĞU 

509 Sıra No.lu Tebliğiyle, e-Fatura ve e-Bilet düzenleme zorunluluğu getirilen mükelleflerin 

kapsamı genişletildi. Daha önce ihtiyari olarak kullanılabilen; e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-

Müstahsil Makbuzu için de düzenleme zorunluluğu getirilmiştir.  

Diğer e-Belgeler olan; e-Gider Pusulası, e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi, e-Dekont ve e-Döviz 

Alım/Satım Belgesi ise  01.01.2020 tarihinden itibaren ihtiyari olarak kullanılabilecektir. 

Düzenleme zorunluluğu mükellef grupları itibariyle yapılmış olup GİB tarafından yapılan analiz 

ve incelemeler neticesinde riskli ya da vergiye uyum düzeni düşük olduğu tespit edilen mükellefler veya 

mükellef grupları herhangi bir sınırlama yapılmaksızın mükellefe önceden bilgi verilmek suretiyle e-

Belge düzenleme zorunluluğu kapsamına alınabilecektir. Bu yetki çerçevesinde kendilerine yazılı bildirim 

yapılan mükellefler genellikle 3 ay içinde e-Belge düzenleme uygulamasına geçmek zorundadırlar. 

1. e-Fatura Düzenlemek Zorunda Olan Mükellefler 

 e-Belge uygulamasının ana unsuru e-Fatura uygulaması olup e-Fatura uygulaması aşağıda 

belirtilen mükellefler için zorunludur. Öteden beri zorunlu e-Fatura uygulaması kapsamında olan 

mükellefler, e-Fatura uygulamasına eskiden olduğu gibi devam edeceklerdir. Aşağıda belirtilen 

mükellefler dışındaki mükellefler ise ihtiyari olarak e-Fatura uygulamasına dahil olabilirler. İhtiyari 

olarak uygulamaya dahil olan mükelleflerin e-Defter tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak aşağıda 

belirtilen mükellefler zorunlu olarak e-Fatura uygulamasına dahil edildiklerinde defterlerini de e-Defter 

şeklinde tutmak ve muhafaza etmek zorundadırlar. 

Buna göre aşağıda sayılan mükellefler, elektronik ortamdaki arıza ve bakım veya olağanüstü 

durumlar dışında (durumu ispat etmek koşuluyla) e-Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflere kağıt 

fatura, e-Arşiv Fatura uygulamasına geçtikten veya düzenlenmesi zorunlu kılındığı hallerde de kağıt 

fatura düzenleyemezler. 

e-Fatura düzenlemek zorunda olan mükellefler; 

 1-2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 

milyon TL ve üzeri olan mükellefler, 
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2-Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı Listedeki malların imal, ithal, teslim vb. faaliyetleri 

nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK)’dan lisans alan (bayilik lisansı dahil) 

mükellefler,  

3-Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler,  

4-Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtım 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,   

 5-5957 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,  

 01.07.2020 tarihinden sonra düzenleyecekleri faturaları e-Fatura ve e-Arşiv Fatura şeklinde  

düzenlemek zorundadırlar. Ancak toptan meyve sebze ticaret ve komisyonculuğu ile iştigal eden 

kabzımallar ise 01.01.2020 tarihinden itibaren e-Fatura veya e-Arşiv Fatura düzenlemek zorunda.  Bu 

mükellef gruplarına 01.01.2020 tarihinden sonra dahil olanlar ise takip eden hesap döneminin yedinci 

ayının başından itibaren e-Fatura ve e-Arşiv Fatura düzenlemeleri zorunludur. 

 Daha önce e-Fatura uygulamasına geçmiş olan mükellefler (ihtiyari olarak geçenler dahil) 

01.01.2020 tarihinden itibaren e-Arşiv Fatura düzenlemek zorundadırlar. Yine önceki Tebliğlere göre 

2018 yılı brüt satış hasılatı tutarı 10 milyon TL’yi geçenler 01.01.2020 tarihinden itibaren e-Fatura 

düzenlemeye ve e-Defter tutmaya başlamaları gerekmektedir. 

 3065 sayılı KDV Kanununun 11. maddesi kapsamında mal ihracatı yapan mükellefler, Türkiye’de 

ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlarını da 01.07.2020 tarihinden 

itibaren e-Fatura olarak düzenlemek zorundadırlar. 

 Diğer taraftan e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına 01.07.2020 tarihinden itibaren geçmek 

zorunda olan mükellefler de dahil tüm mükellefler, 01.01.2020 tarihinden itibaren aynı gün içinde aynı 

alıcıya vergiler dahil 30 bin TL’yi (alıcının vergi mükellefi olması durumunda 5 bin TL’yi) aşan tutarda 

fatura düzenlemek durumunda olmaları halinde, bu faturanın e-Arşiv Fatura olarak GİB tarafından 

oluşturulan e-Belge düzenleme portalı üzerinden düzenlenmesi zorunludur. Aynı gün içinde daha önce 

kağıt olarak düzenlenmiş faturalar iptal edilecek ve bu alıcıya tek bir e-Arşiv fatura düzenlenmesi 

gerekecektir. Dikkat edileceği üzere e-Fatura düzenlemek zorunda olsun yada olmasın, 01.01.2020 

tarihinden sonra aynı alıcıya vergiler dahil 30 bin TL’yi (alıcının vergi mükellefi olması durumunda 5 bin 

TL’yi) aşması durumunda bu faturaların da e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi zorunlu. Böyle bir 

durumda 01.07.2020 tarihi beklenmeyecek işlem anında e-Arşiv Fatura düzenlenecektir. Aksi halde alıcı 

ve satıcıya ayrı ayrı olmamak üzere VUK 353. maddesine göre ceza düzenlenecektir. 

e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerin; 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 e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. Uygulamalara geçme 

süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemez. 
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2. e-İrsaliye Düzenlemek Zorunda Olan Mükellefler 

 509 No.lu Tebliğe göre; 

 1-e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 

(veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler, 

 2-Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. 

faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans (bayilik lisansı dahil) alan mükellefler. 

 3-Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini ve ana 

bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler,  

 4-04.06.1985 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,  

5-04.04.2001 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 

insülin şurubu) imalini gerçekleştiren mükellefler, 

 6-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,  

 7-Tarım ve Orman Bakanlığı’nca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik 

oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar,  

 8-11.03.2010 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, 

 e-İrsaliye düzenlemek ve kullanmak zorunda olup bunlardan toptan meyve sebze ticaret ve 

komisyonculuğu ile iştigal eden kabzımallar 01.01.2020 tarihinden itibaren, diğer mükellefler ise 

01.07.2020 tarihinden sonra e-İrsaliye kullanmaya başlamaları zorunludur. Yukarıda sayılan mükellef 

grubuna 01.01.2020 tarihinden sonra dahil olanlar, gruba dahil oldukları tarihi takip eden dördüncü ayın 

başından itibaren e-İrsaliye düzenlemek zorundadırlar. 

3. e-Serbest Meslek Makbuzu Düzenlemek Zorunda Olanlar 

509 Sıra No.lu Tebliğe göre 01.02.2020 tarihinde vergiden muaf olmayan serbest meslek erbapları 

01.06.2020 tarihinden itibaren e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemek zorunda. 01.02.2020 tarihinden 

sonra mükellefiyet tesis ettiren ve vergiden muaf olmayan serbest meslek erbaplarının ise mükellefiyet 

tesisini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeye başlamış olması 

zorunludur. 

4. e-Müstahsil Makbuzu Düzenlemek Zorunda Olanlar 

509 Sıra No.lu Tebliğe göre e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olanlar aynı zamanda e-

Müstahsil Makbuzu da düzenlemek zorundadırlar. e-Fatura uygulamasında olduğu gibi zorunluluk 

başlangıç tarihi 01.07.2020 olmakla birlikte e-Fatura uygulamasında olduğu gibi toptan meyve sebze 
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ticaret ve komisyonculuğu ile iştigal eden kabzımallar ise 01.01.2020 tarihinden itibaren e-Müstahsil 

Makbuzu düzenlemek zorunda. 

5. e-Bilet/e-Yolcu Listesi Düzenlemek Zorunda Olanlar. 

Bilindiği gibi havayolu şirketlerine ait uçak biletleri öteden beri e-Bilet şeklinde düzenlenmekte 

idi. 509 Sıra No.lu Tebliğiyle kara ve deniz yoluyla şehirlerarası ve uluslararası yolcu tacıma işi yapan D1 

işletme belgeli mükellefler, 01.01.2021 tarihinden itibaren e-Bilet düzenlemek zorunda. Faaliyete 

01.01.2021 tarihinden sonra başlayan D1 işletme belgeli taşımacılar ise faaliyete başladıkları ayı izleyen 

dördüncü ayın başından itibaren e-Bilet/e-Yolcu Listesi düzenlemek zorundadırlar. 

Yerli ve yabancı sinema gösterimi yapan mükellefler ise 01.07.2020 tarihinden itibaren e-Bilet 

veya e-Bilet bilgilerini taşıyan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlemek zorundadırlar. 

01.07.2020 tarihinden sonra faaliyete başlayanlar ise faaliyete başladıkları ayı izleyen dördüncü ayın 

başından itibaren e-Bilet/YN ÖKC düzenlemek zorundadırlar. 

C. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

509 Sıra No.lu Tebliğ ile diğer bazı e-Belgeler için de düzenleme zorunluluğu getirilmiş olup 

özellikle toptan meyve sebze satıcısı ve komisyoncuları için hızlı bir geçiş öngörülmüştür. Bu 

mükellefler, iki ay içinde hazırlıklarını yaparak 01.01.2020 tarihinden itibaren; e-Fatura, e-Arşiv Fatura, 

e-İrsaliye ve e- Müstahsil Makbuzu düzenlemek zorundadırlar. 

e-Belgelerin uygulama takvimi ve zorunluluğuna ilişkin bilgilere yukarıda yer verilmiş olup 

sirküler ekinde yukarıda açıklanmaya çalışılan durum için “E-BELGE DÜZENLEME 

ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN TABLO”  hazırlanmıştır.  

Yararlı olması dileğiyle bilginize sunarız. 

 

 Aktif YMM A.Ş. 
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