
DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM; 
 

ELEKTRONİK BELGE UYGULAMALARININ TÜMÜNÜN TOPLANDIĞI  VUK 509 SIRA 
NO’LU TEBLİĞ İLE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTIR  

Yayımlanan 509 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğ ile  elektronik belge uygulamalarının tümü tek 
tebliğde toplanmış ve bunlara ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Yapılan açıklamalar kısaca 
aşağıdaki gibidir: 

 e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükellefler ile isteğe bağlı olarak 
e-fatura uygulamasına 19/10/2019 tarihi itibariyle geçmiş olan mükellefler; 1/1/2020 
tarihinden itibaren e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçmek zorundadır. 

 e-Ticaret paydaşı olan internet satış platformları, internet ortamında ilan yayınlayanlar 
ve internet reklam aracıları 1/1/2020 tarihinden itibaren e-Fatura ve e-Arşiv Fatura 
uygulamasına geçmek zorundadır. 

 Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile iştigal eden 
tüccar ve komisyoncular 1/1/2020 tarihinden itibaren e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-
İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu uygulamaları ile e-Defter uygulamalarına dahil 
olmak zorundadır. 

 2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan 
mükelleflere:  

İlgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden 
hesap döneminin başından itibaren e-fatura ve e-defter uygulamalarına geçme zorunluluğu 
getirilmiştir.  

Bu açıklamalara göre 2018 brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01.01.2020 
tarihinden itibaren e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar. 



 

 

 e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden 
itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi 
mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi) 
aşması halinde, söz konusu faturaların, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-
Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir. 

 Demir çelik sektöründe, madencilik alanında vergi kayıp ve kaçağını azaltmak ve 
sektörde haksız rekabeti engellemek amacıyla imalat, ihracat veya ithalat faaliyetinde 
bulunan mükelleflerin e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu öngörülmüştür 

 25 Milyon TL ve üzeri kazanç elde eden tüm e-fatura mükellefleri 01.07.2020 tarihinden 
itibaren e-irsaliye uygulamasına geçmek zorundadır. 

e‐Fatura 
Uygulamaya Dahil Olma

Geçiş Süresi
Geçiş 

Zorunluluğu

Brüt Satış Hasılatı 5 Milyon TL ve Üzeri 01.07.2020 Zorunlu

EPDK Lisanslı Şirketler (Bayiler dahil) ‐ ÖTV I 01.07.2020 Zorunlu

Motorlu Taşıtlar, (İmal,ithal,bayiler) ‐ ÖTV III 01.07.2020 Zorunlu

İnternet Aracılığı İle Satış, kiralama işlerine internet siteleri yoluyla aracılık 

edenler
01.07.2020 Zorunlu

İnternet reklamları yayınlayan, internet reklam hizmet aracıları 01.07.2020 Zorunlu

Komisyoncu veya Tüccar Olarak Sebze ‐ Meyve Ticareti Yapanlar 01.01.2020 Zorunlu

Bavul Ticareti Yapan Firmalar 01.07.2020 Zorunlu

Kamu Kurum ve Kuruluşlar Belirsiz Özel Grup

GİB'in belirleyeceği Özel Gruplar Belirsiz Özel Grup

e‐Defter
Uygulamaya Dahil Olma

Geçiş Süresi
Geçiş 

Zorunluluğu

e‐Fatura Uygulamasına Dahil Olanlar

e‐Fatura 

uygulamasına dahil 

olmaları ile birlikte

Zorunlu

Bağımsız Denetime Tabi olan Şirketler 01.01.2020 Zorunlu

Kamu Kurum ve Kuruluşlar Belirsiz İsteğe Bağlı



 

 Tüm serbest meslek erbapları (avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, 
mimarlar, mühendisler vb.) 2020 yılı Haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını 
e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemek zorundadır. 

 

 E-Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin çiftçilerden gerçekleştirdikleri 
zirai mahsül alımlarında kağıt ortamda düzenledikleri müstahsil makbuzlarının elektronik 
ortamda e-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir. 

 Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile iştigal eden tüccar ve 
komisyoncular 1/1/2020 tarihinden itibaren e-Müstahsil Makbuzu uygulamaları ile e-Defter 
uygulamalarına dahil olmaları zorunludur. 

 

 e-Gider Pusulası uygulaması zorunlu bir uygulama olmayıp, uygulamaya dahil olmak 
isteyen mükelleflerin e-fatura uygulamasına dahil olması zorunludur. 

e‐Arşiv Fatura
Uygulamaya Dahil Olma

Geçiş Süresi
Geçiş 

Zorunluluğu

e‐Fatura Uygulamasına Dahil Olanlar 01.01.2020 Zorunlu

İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılığı Yapanlar 01.01.2020 Zorunlu

İnternet Üzerinden Mal ve Hizmet Satışı Yapanlar 01.01.2020 Zorunlu

ÖZEL UYGULAMA : e‐Arşiv uygulamasına dahil olmayan mükelleflerin 

düzenleyecekleri faturaların vergiler dahil toplam 30.000 TL'yi aşması 

durumunda (vergi mükelleflerine düzenlenenlerde vergiler dahil 5.000 TL ) 

e‐Serbest Meslek Makbuzu
Uygulamaya Dahil Olma

Geçiş Süresi
Geçiş 

Zorunluluğu

01.02.2020 İtibariyle Faaliyetine Devam Edenler 01.06.2020 Zorunlu

01.02.2020'den Sonra Faaliyetine Başlayacak Olanlar
Başladıkları ayı 

izleyen 3.Ay Sonu

e‐Müstahsil Makbuzu
Uygulamaya Dahil Olma

Geçiş Süresi
Geçiş 

Zorunluluğu

e‐Fatura Uygulamasına Dahil Olup Müstahsil Makbuzu Düzenleyenler 01.07.2020 Zorunlu

Komisyoncu veya Tüccar Olarak Sebze ‐ Meyve Ticareti Yapanlar 01.01.2020 Zorunlu



 

 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma 
Yönetmeliğinde belirtilen şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetiyle iştigal eden Dİ yetki 
belgeli işletmeler 1/1/2021 tarihine kadar (2021 veya müteakip yıllarda faaliyetlerine 
başlayanlar, faaliyete başladığı ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren) e-Bilet 
uygulamasına geçmek, bu tarihten sonra düzenleyecekleri yolcu biletlerini ve yolcu listelerini 
e-Bilet uygulaması kapsamında, e-Bilet ve e-Bilet Yolcu Listesi olarak düzenlemek 
zorundadırlar. 

 

 Sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri Sigorta Poliçeleri ile Sigorta Komisyon Gider 
Belgelerini, bankalar dekont belgesini, yetkili döviz müesseseleri de Döviz Alım-Satım 
belgelerini ve tüm mükelleflerce kullanılan Gider Pusulası belgelerini ihtiyari olarak e-Belge 
düzenlenebilecektir. 

 e-Sigorta Poliçesi uygulaması isteğe bağlı bir uygulama olup, dileyen mükellefler 
başvuru yaparak söz konusu uygulamadan yararlanabilir. 

 

 e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi uygulaması isteğe bağlı bir uygulama olup, dileyen 
mükellefler başvuru yaparak söz konusu uygulamadan yararlanabilir. 

 

e‐Gider Pusulası
Uygulamaya Dahil Olma

Geçiş Süresi
Geçiş 

Zorunluluğu

Birinci ve İkinci Sınıf Tüccarlar İsteğe Bağlı İsteğe Bağlı

Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler İsteğe Bağlı

Defter Tutmak Mecburiyetinde Olan Serbest Meslek Erbabı İsteğe Bağlı

Defter Tutmak Mecburiyetinde Olan Çifçiler İsteğe Bağlı

e‐Bilet
Uygulamaya Dahil Olma

Geçiş Süresi
Geçiş 

Zorunluluğu

Kara ‐ Deniz Taşımacılığında D1 Yetki Belgesi Olanlar 01.01.2021 Zorunlu

Yerli ve Yabancı Film Gösteriminde Bulunanlar 01.07.2020 Zorunlu

ÖZEL UYGULAMA : Ayrıca Yerli ve Yabancı Film Gösteriminde Bulunanların 

düzenledikleri e‐Bilet, e‐Bilet Raporu ve e‐Bilet Rapor Özetlerini 

Saklamaları Zorunludur.

e‐Sigorta Poliçesi
Uygulamaya Dahil Olma

Geçiş Süresi
Geçiş 

Zorunluluğu

Tüm Sigorta Şirketleri İsteğe Bağlı İsteğe Bağlı

e‐Sigorta Komisyon Gider Belgesi 
Uygulamaya Dahil Olma

Geçiş Süresi
Geçiş 

Zorunluluğu

Tüm Sigorta Şirketleri İsteğe Bağlı İsteğe Bağlı



 e-Döviz Alım-Satım Belgesi uygulaması isteğe bağlı bir uygulama olup, dileyen 
mükellefler başvuru yaparak söz konusu uygulamadan yararlanabilir. 

 

 e-Dekont uygulaması isteğe bağlı bir uygulama olup, dileyen mükellefler başvuru 
yaparak söz konusu uygulamadan yararlanabilir. 

 

 

3 SIRA NO’LU ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR 

Yayımlanan 3 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Tebliğ ile bazı değişiklikler yapılmış olup yapılan değişiklikler kısaca aşağıdaki gibidir: 

 e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükellefler aynı zamanda 
e-Defter uygulamasına da geçmek zorunda olacak ve bu mükellefler mücbir sebepler 
haricinde faturalarını ve defterlerini kağıt ortam yerine elektronik ortamda düzenleyip, 
muhafaza ve ibraz edeceklerdir. 

 TTK 397 ‘nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Bağımsız denetime tabi olan 
ticaret şirketler e-Defter tutma zorunluluğu kapsamına alınmaktadır. 1 Ocak 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 uygulamasına 
dâhil olmaları ve edefter.gov.tr adresinde format ve standardı belirlenen defterleri e-Defter 
olarak tutmaları zorunludur. 

 Elektronik defterlerin kapanış tasdiki yerine geçen aylık berat dosyası oluşturma ve Gelir 
İdaresi Başkanlığı e-Defter uygulamasına izleyen 3 ay içinde yükleme işleminin, üç aylık geçici 
vergi dönemleri bazında (bu döneme ait aylar için) ve geçici vergi beyannamelerinin verileceği 
ayın sonuna kadar gerçekleştirilebilmesi imkanı getirilmiştir. Dileyen mükellefler her hesap 
dönemine ilişkin ilk ayda tercihlerini bildirerek bu uygulamadan yararlanabilecekleri gibi diğer 
mükellefler aylık yükleme uygulamasına devam edebileceklerdir. 

 

e‐Döviz Alım ‐ Satım Belgesi

Uygulamaya Dahil Olma
Geçiş Süresi

Geçiş 

Zorunluluğu

Döviz Alım ‐ Satım Faaliyetine Yetkili Müesseseler İsteğe Bağlı İsteğe Bağlı

e‐Dekont
Uygulamaya Dahil Olma

Geçiş Süresi
Geçiş 

Zorunluluğu

Bankalar İsteğe Bağlı İsteğe Bağlı



 

Buna göre her iki tercihe ilişkin defter ve berat dosyalarını oluşturma, NES veya Mali Mühürle 
imzalama/onaylama ve Başkanlık onaylı berat dosyalarını alma süreleri aşağıdaki tabloda 
belirtildiği gibidir: 

 Elektronik defterlerin mükelleflerin kendilerine ait elektronik imza veya mali mühürle 
imzalanması durumuna ilave olarak, mükellefin Tebliğde öngörülen sürede ve şekilde 
muvafakat etmesi şartıyla; defter kayıtlarını tutan muhasebe meslek mensubunun ya da e-
Defter oluşturma hizmetinden yararlandığı e-Defter yazılım firmasının elektronik imza ya da 
mali mührü ile imzalanabilmesi imkanı getirilmiştir. 

 Muhasebe Fişlerinin, e-Defter kayıtları ile birlikte muhafaza edilmesi ve 
yetkili mercileri tarafından istenildiğinde ibraz edilmesi zorunludur. 

 Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, gizliliği ve 
güvenliği sağlanacak şekilde e-Defter saklama hizmeti yönünden teknik yeterliliğe sahip ve 
Başkanlıktan bu hususta izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde ya da 
Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinde 1/1/2020 tarihinden itibaren asgari 10 yıl süre ile 
muhafaza edilmesi zorunluluğu getirilmiştir. 

 e-Defter tutanlar, Vergi Usul Kanununda belirtilen “Mücbir Sebep” halleri nedeniyle e-
Defter veya beratlarına ait kayıtlarının bozulması, silinmesi, zarar görmesi veya işlem 
görememesi ve e-Defter ve berat dosyalarının muhafaza edildiği e-Defter saklama hizmeti 
veren özel entegratör kuruluşlardan veya Başkanlıktan ikincil örneklerinin temin edilemediği 
hallerde, söz konusu durumların öğrenilmesinden itibaren tevsik edici bilgi ve belgeleri ile 
birlikte 15 gün içinde ticari işletmesinin bulunduğu yetkili mahkemesine başvurarak kendisine 
bir zayi belgesi verilmesini istemelidir. Bilginize 

Çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dilerim. Saygılarımla 

 
Ertuğrul KOCACIK 
SAKARYA SMMM ODASI BAŞKANI 

Dönem 
Aylık yükleme tercihinde 

bulunulması halinde 

Geçici vergi dönemleri bazında 
yüklemem tercihinde bulunulması 

halinde 
Ocak Nisan ayı sonu Ocak 

Mayıs ayı sonu Şubat Mayıs ayı sonu Şubat 
Mart Haziran ayı sonu Mart 
Nisan Temmuz ayı sonu Nisan 

Ağustos ayı sonu Mayıs Ağustos ayı sonu Mayıs 
Haziran Eylül ayı sonu Haziran 
Temmuz Ekim ayı sonu Temmuz 

Kasım ayı sonu Ağustos Kasım ayı sonu Ağustos 
Eylül Aralık ayı sonu Eylül 
Ekim Ocak ayı sonu Ekim 

Gelir veya kurumlar vergisi 
beyannamelerinin verileceği 
ayın sonuna kadar 

Kasım Şubat ayı sonu Kasım 

Aralık 
Gelir veya kurumlar vergisi 
beyannamelerinin verileceği ayın 
sonuna kadar 

Aralık 


