
                                                                                                                                                               
 

 
 

SİRKULER 

CPATURK 2019/14                                                                           26.11.2019 

 

KONU:  e-defter,  e-fatura, e-arşiv, e- irsaliye, e- serbest meslek makbuzu, e-

gider pusulası, e-müstahsil makbuzu kullanma zorunluluğu ve mükelleflerin 

geçiş süreleri            

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca 19/10/2019 tarihinde 

yayımlanan Vergi Usul Kanunu 509 sıra no.lu Genel Tebliği ve aynı tarihte Hazine ve Maliye 

Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan ‘’3 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği 

(Sıra No:1) de Değişiklik yapılmasına Dair Tebliğ’’ hükümleri gereğince  

1- Kimler e-Fatura uygulamasına dahil olmak zorundadır: 

Aşağıda sayılan mükellef gruplarının e-Fatura uygulamasına dahil olmaları zorunludur. 

a-  2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri 

olan mükellefler: 

5 Milyon TL brüt satış hasılatı şartını 2018 veya 2019 hesap dönemlerinde sağlayan 

mükellefler 01/07/2020 tarihinden itibaren, 2020 veya müteakip hesap dönemlerinde 

sağlayan mükellefler, ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren, 

e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. 

b-  Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa 

ve/veya ithal edenler: 

Bu işlemleri 2019 yılında gerçekleştirenler 01/07/2020 tarihinden itibaren, 2020 veya 

müteakip yıllarda gerçekleştirenler ise,  gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından 

itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. 

c-  4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki mallarla ilgili 

faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) dan lisans 

alan mükellefler (bayilik lisansı alanlar dahil): 

2019 yılında lisans alanlar 01/07/2020 tarihinden itibaren, 2020 veya müteakip yıllarda lisans 

alanlar ise, lisans alımının gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-

Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. 

d-  İnternet ortamında, gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul ve motorlu araç 

vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet 

sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile İnternet ortamında reklamların 

yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan, internet reklamcılığı hizmet 

aracıları: 

2019 yılında mükellefiyeti bulunanlar 01/07/2020 tarihine kadar, 2020 veya müteakip hesap 

dönemlerinden itibaren işe başlayacak mükellefler ise, işe başlama tarihinden itibaren 3 ay 

içinde  e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. 

 



                                                                                                                                                               
 

 
 

e-  Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin 

gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere, internet ortamında elektronik ticaret 

ortamını sağlayan gerçek veya tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları: 

2019 yılında mükellefiyeti bulunan aracı hizmet sağlayıcıları 01/07/2020 tarihine kadar, 2020 

veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren işe başlayacak mükellefler ise, işe başlama 

tarihinden itibaren 3 ay içinde e-fatura uygulamasına geçmek zorundadır. 

f- 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: 

2019 yılında mükellefiyeti bulunanlar 01/01/2020 tarihine kadar, 2020 veya müteakip hesap 

dönemlerinden itibaren işe başlayacak mükellefler ise, işe başlama tarihinden itibaren 3 ay 

içinde  e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. 

 

2- Kimler e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmak zorundadır: 
 

a- e-Fatura uygulamasına dahil olan e-fatura uygulayan mükellefler: 01/01/2020 

tarihine kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçmek zorundadır. 

            b- 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri 

olan mükellefler: 

5 Milyon TL brüt satış hasılatı şartını 2018 veya 2019 hesap dönemlerinde sağlayan 

mükellefler 01/07/2020 tarihinden itibaren, 2020 veya müteakip hesap dönemlerinde 

sağlayan mükellefler, ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren, e-

Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. 

            c- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa 

ve/veya ithal eden mükellefler: 

Bu işlemleri 2019 yılında gerçekleştirenler 01/07/2020 tarihinden itibaren, 2020 veya 

müteakip yıllarda gerçekleştirenler ise,  gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından 

itibaren e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. 

           d- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki mallarla ilgili 

faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) dan lisans alan 

mükellefler (bayilik lisansı alanlar dahil): 

2019 yılında lisans alanlar 01/07/2020 tarihinden itibaren, 2020 veya müteakip yıllarda lisans 

alanlar ise, lisans alımının gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-

Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. 

          e- İnternet ortamında, gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul ve motorlu araç 

vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet 

sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile İnternet ortamında reklamların yayınlanmasına 

aracılık faaliyetinde bulunan, internet reklamcılığı hizmet aracıları: 

2019 yılında mükellefiyeti bulunanlar 01/01/2020 tarihine kadar, 2020 veya müteakip hesap 

dönemlerinden itibaren işe başlayacak mükellefler ise, işe başlama tarihinden itibaren 3 ay 

içinde e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. 



                                                                                                                                                               
 

 
 

f- Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı 

işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere, internet ortamında 

elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek veya tüzel kişi aracı hizmet 

sağlayıcıları: 

 2019 yılında mükellefiyeti bulunan aracı hizmet sağlayıcıları 01/01/2020 tarihine kadar, 2020 

veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren işe başlayacak mükellefler ise, işe başlama 

tarihinden itibaren 3 ay içinde e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. 

g-  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:  

2019 yılında mükellefiyeti bulunanlar 01/01/2020 tarihine kadar, 2020 veya müteakip hesap 

dönemlerinden itibaren işe başlayacak mükellefler ise, işe başlama tarihinden itibaren 3 ay 

içinde  e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. 

3- e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar 

a- e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, vergi mükellefi 

olmayanlara düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi 

aşması halinde, sözkonusu faturaların 01/01/2020 tarihinden itibaren e-Arşiv Fatura 

olarak düzenlenmesi zorunludur. 

           (Aynı günde aynı kişilere düzenlenen faturalar topluca birlikte değerlendirilir) 

b-  e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, e-Fatura uygulamasına 

kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam 

tutarının 5 Bin TL’yi aşması halinde, sözkonusu faturaların  01/01/2020 tarihinden 

itibaren e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi zorunludur. 

           (Aynı günde aynı kişilere düzenlenen faturalar topluca birlikte değerlendirilir) 

 

4- Kimler e-Defter uygulamasına dahil olmak zorundadır: 

a- e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler 

b- Bağımsız denetime tabi olan şirketler 

c- e-Defter uygulamasına geçmek ve defterlerini e-Defter olarak tutmak zorundadırlar. 

Bu zorunluluk, aşağıda bilgileri verilen e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu 

bulunan mükelleflerde e-fatura uygulamasına geçiş süresi içinde, bağımsız denetime 

tabi olan şirketlerde ise 01/01/2020 tarihinde başlar. 

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. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                               
 

 
 
 

5- Kimler e-İrsaliye uygulamasına dahil olmak zorundadır: 
 

 

a-  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: 

25 Milyon TL brüt satış hasılatı şartını 2018 veya 2019 hesap dönemlerinde sağlayan 

mükellefler 01/07/2020 tarihinden itibaren, 2020 veya müteakip hesap dönemlerinde 

sağlayan mükellefler, ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren, e-

İrsaliye uygulamasına geçmek zorundadır. 

b- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa 

ve/veya ithal edenler: 

Bu işlemleri 2019 yılında gerçekleştirenler 01/07/2020 tarihinden itibaren, 2020 veya 

müteakip yıllarda gerçekleştirenler ise,  gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından 

itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. 

c- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki mallarla ilgili 

faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) dan lisans 

alan mükellefler (bayilik lisansı alanlar dahil): 

2019 yılında lisans alanlar 01/07/2020 tarihinden itibaren, 2020 veya müteakip yıllarda lisans 

alanlar ise, lisans alımının gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-

İrsaliye uygulamasına geçmek zorundadır. 

d-  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: 

2019 yılında mükellefiyeti bulunanlar 01/07/2020 tarihine kadar, 2020 veya müteakip yıllarda 

lisans alanlar ise, lisans alımının gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından 

itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçmek zorundadır. 

e-  4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanununun 2nci 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 şurubu ile inülin şurubu) imalini gerçekleştiren 

mükellefler: 

2019 yılında mükellefiyeti bulunanlar 01/07/2020 tarihine kadar, 2020 veya müteakip yıllarda 

lisans alanlar ise, lisans alımının gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından 

itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçmek zorundadır. 

f- e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP72) ile 

demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde 

bulunan mükellefler: 



                                                                                                                                                               
 

 
 
2019 yılında mükellefiyeti bulunanlar 01/07/2020 tarihine kadar, 2020 veya müteakip yıllarda 

lisans alanlar ise, lisans alımının gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından 

itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçmek zorundadır. 

 

 

g- Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretimi ve tüketiminin kayıt altına 

alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar: 

2019 yılında mükellefiyeti bulunanlar 01/07/2020 tarihine kadar, 2020 veya müteakip yıllarda 

lisans alanlar ise, lisans alımının gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından 

itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçmek zorundadır. 

h- 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: 

2019 yılında mükellefiyeti bulunanlar 01/01/2020 tarihine kadar, 2020 veya müteakip hesap 

dönemlerinden itibaren işe başlayacak mükellefler ise, işe başlama tarihinden itibaren 3 ay 

içinde  e-İrsaliye uygulamasına geçmek zorundadır. 

 

6-  Kimler e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmak zorundadır: 

a- Vergiden muaf olmayan serbest meslek erbaplarından: 

1/2/2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olanların 1/6/2020 tarihine, 1/2/2020 

tarihinden (bu tarih dahil) itibaren faaliyetine başlayacak olanların ise işe başladıkları ayı 

izleyen 3üncü ayın sonuna kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına geçmek 

zorundadır. 

SONUÇ 

İşletmelerin e-Fatura / e-Arşiv Fatura, e-Defter, e-İrsaliye ve e-Serbest Meslek 

Makbuzu uygulamalarına dahil olma zorunluluğuna ilişkin limitler kademeli olarak tabana 

yayılmasını sağlayacak şekilde aşağıya çekilmektedir. Yukarıda sayılan hadleri sağlayan 

işletmelerin 2020 yılından itibaren bu uygulamalara dahil olmak zorundadır. Öte yandan 

isteğe bağlı olarak geçişler de mümkündür. Bu ahvalde e-Fatura / e-Arşiv Fatura, e-Defter, e-

İrsaliye ve e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamalarına uyum sağlanabilmesi ve teknolojik 

gelişmelerin daha yakından takip edilebilmesi adına bu uygulamalara erkenden dahil olmanın 

yararlı olacağı görüşündeyiz.  

Geçiş takvimi toplu olarak aşağıdaki listede mevcuttur.  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                               
 

 
 

e-Fatura 
  Geçiş Tarihi Durumu 

Brüt Satış Hasılatı 5 Milyon TL ve Üzeri Olanlar 1.07.2020 Zorunlu 

EPDK Lisanslı Şirketler (Bayiiler dahil) - ÖTV I 1.07.2020 Zorunlu 

Motorlu Taşıtlar (İmal, İthal, Bayiler) - ÖTV III 1.07.2020 Zorunlu 

İnternet Aracılığı ile Satış, Kiralama İşlerine İnternet Siteleri Yoluyla 
Aracılık Edenler 

1.07.2020 Zorunlu 

İnternet Reklamları Yayınlayan, İnternet Reklam Hizmet Aracıları 1.07.2020 Zorunlu 

Komisyon veya Tüccar Olarak Sebze - Meyve Ticareti Yapanlar 1.01.2020 Zorunlu 

Bavul Ticareti Yapan Firmalar  1.07.2020 Zorunlu 

Kamu Kurum ve Kuruluşları Belirsiz Özel Grup 

GİB Belirsiz Özel Grup 

   

e-Arşiv 

e-Fatura Uygulamasına Dahil Olanlar 1.01.2020 Zorunlu 

İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılığı Yapanlar 1.01.2020 Zorunlu 

İnternet Üzerinden Mal ve Hizmet Satışı Yapanlar 1.01.2020 Zorunlu 

Özel Uygulama: e-Arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerin düzenleyecekleri 
faturaların vergi dahil toplam 30.000 TL'yi aşması durumunda (vergi mükelleflerine 
düzenlenenlerde vergiler dahil 5.000 TL) 

   

e-Defter 

e-Fatura Uygulamasına Dahil Olanlar 

e-Fatura 
uygulamasına 
dahil olmaları 

ile birlikte 

Zorunlu 

Bağımsız Denetime Tabii Olan Şirketler 1.01.2020 Zorunlu 

Kamu Kurum ve Kuruluşları Belirsiz 
isteğe 
Bağlı 

   

e-İrsaliye 

EPDK Lisanslı Şirketler (Bayiiler dahil) - ÖTV I 1.07.2020 Zorunlu 

Motorlu Taşıtlar (İmal, İthal, Bayiler) - ÖTV III 1.07.2020 Zorunlu 

Maden İşletme Ruhsat Sahipleri  ve Bu Kişiler ile Yaptığı Sözleşmeler 
ile Maden Üreten 

1.07.2020 Zorunlu 

Şeker İmalatçıları 1.07.2020 Zorunlu 

Demir ve Çelik Üreticileri GTİP 72 - GTİP 73 1.07.2020 Zorunlu 

Gübre Takip Sistemine Kayıtlı Kullanıcılar 1.07.2020 Zorunlu 



                                                                                                                                                               
 

 
 

25 Milyon TL ve Üzeri Kazanç Elde Eden e-Fatura Mükellefleri 1.07.2020 Zorunlu 

Komisyoncu veya Tüccar Olarak Sebze-Meyve Ticareti Yapanlar 1.01.2020 Zorunlu 

GİB'in Belirleyeceği Özel Gruplar Belirsiz Özel Grup 

   

e-Serbest Meslek Makbuzu 

01.02.2020 İtibariyle Faaliyetine Devam Edenler 1.06.2020 Zorunlu 

1.02.2020'den sonra Faaliyetine Başlayacak Olanlar 

Başladıkları 
Ayı İzleyen 

İzleyen 3. Ay 
Sonu 

  

   

e-Gider Pusulası 

Birinci ve İkinci Sınıf Tüccarlar İsteğe Bağlı 
İsteğe 
Bağlı 

Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler İsteğe Bağlı 
İsteğe 
Bağlı 

Defter Tutmak Zorunda Olan Serbest Meslek Erbabı İsteğe Bağlı 
İsteğe 
Bağlı 

Defter Tutmak Zorunda Olan Çiftçiler İsteğe Bağlı 
İsteğe 
Bağlı 

   

e-Bilet 

Kara - Deniz Taşımacılığında D1 Yetki Belgesi Olanlar 1.01.2021 Zorunlu 

Yerli ve Yabancı Film Gösteriminde Bulunanlar 1.07.2020 Zorunlu 

Özel Uygulama: Ayrıca Yerli ve Yabancı Film Gösteriminde Bulunanlar Düzenledikleri e-Bilet, e-
Bilet Raporu ve e-Bilet Rapor Özetlerini Saklamaları Zorunludur. 

   

e-Müstahsil Makbuzu 

e-Fatura Uygulamalarına Dahil Olup Müstahsil Makbuzu 
Düzenleyenler 1.07.2020 Zorunlu 

Komisyon veya Tüccar Olarak Sebze - Meyve Ticareti Yapanlar 1.01.2020 Zorunlu 

   

e-Dekont 

Bankalar İsteğe Bağlı 
İsteğe 
Bağlı 

   

e-Sigorta ve Komisyon Gider Belgesi 



                                                                                                                                                               
 

 
 

Tüm Sigorta Şirketleri İsteğe Bağlı 
İsteğe 
Bağlı 

   

e-Sigorta Poliçesi 

Tüm Sigorta Şirketleri İsteğe Bağlı 
İsteğe 
Bağlı 

   

e-Döviz Alım-Satım Belgesi 

Döviz Alım-Satım Faaliyetine Yetkili Müesseseler İsteğe Bağlı 
İsteğe 
Bağlı 

 

 

 

Saygılarımızla 

Cpaturk Bağımsız Denetim ve  

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

 

 

 

İşbu sirkülerlerimizde yer alan bilgiler bir konunun geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından öte genel çerçevede bilgi 

vermek amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında tavsiye sunmak 

değildir. Sirkülerde yer alan bilgileri kişisel veya ticari kararlarınızda dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim 

profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; 

"Cpaturk Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." bunlarla ilgili açık veya gizli bir garantide bulunmamaktadır ve söz 

konusu sirkülerlerin içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir 

güvence vermemektedir. İşbu sirküler içindeki bilgilerin kullanımdan veya hatalı kullanımlardan dolayıdoğabilecekzararlardan ve 

cezai tazminattan dolayıCpaturk Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  A.Ş. sorumlu tutulamaz 

 

Kaynakça: https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/vukteb509.pdf GİB 
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