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KONU: E-irsaliye Hakkında Özellikli Konular 
 

E-irsaliye Uygulaması 

Mal hareketlerinin elektronik ortamda düzenli bir şekilde izlenebilmesi amacıyla; 213 

Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 230 uncu maddesinin birinci fıkrasının beşinci bendine göre hali 

hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi”nin, elektronik belge olarak elektronik 

ortamda düzenlenmesi, alıcısına elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve 

ibraz edilmesine olanak sağlayan uygulamadır. e-İrsaliye belgesi, yeni E-İrsaliye Uygulama 

Kılavuzu Versiyon: 1.0 Şubat 2020 6/23 bir belge türü olmayıp, kağıt ortamdaki “sevk irsaliyesi” 

belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. 

 

E-irsaliyeye kimler hangi tarihe kadar geçmek zorundadır? 

Aşağıda belirtilen mükelleflerin 01.07.2020 tarihine kadar e-İrsaliye uygulamasına dâhil 

olmaları ve düzenleyecekleri sevk irsaliyelerini bu Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde 

belirtilen istisnai durumlar haricinde “e-İrsaliye” olarak düzenlemeleri ve uygulama kapsamındaki 

mükelleflerden alacakları sevk irsaliyelerini de “e-İrsaliye” olarak almaları zorunludur.  

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

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

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

ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler.  

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.  

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.  

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.  

6- Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına 

yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar.  



   
 

 
 
 

7- 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.  

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.  

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. Kendisine yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazılı bildirimde 

belirtilen süreler içinde e-İrsaliye uygulamasına dâhil olması gerekmektedir. Yazılı 

bildirim yapılan mükelleflerin, yazıda belirtilen süreler içinde e-İrsaliye uygulamasına 

dahil olması ve tüm müşterilerine e-İrsaliye düzenlemeleri gerekmektedir. Bu 

zorunluluğa uymayan mükellefler hakkında Kanunda öngörülen hükümler uygulanır 

 

E-irsaliye düzenleme süresi 

e-İrsaliye belgesinin malın fiili sevk zamanından önce düzenlenmesi ve Başkanlık 

Sistemlerine iletilmesi zorunludur. 

 

E-irsaliyede Yanıtı 

e-İrsaliye uygulamasında aynı e-Faturada olan “uygulama yanıtı” gibi işleyen “irsaliye 

yanıtı” belgesi de mevcuttur. Söz konusu irsaliye yanıtı ile e-İrsaliye üzerinde yazan fiili sevk 

tarihinden itibaren 7 gün içinde e-İrsaliye muhteviyatı malların tamamı kabul yanıtı ile kabul 

edilebilir ya da kısmi kabul yanıtı ile bir kısım mallar kabul edilebilir bir kısmı ise reddedilebilir 

Ancak kabul edilmeyen mallarla ilgili olarak, malın satıcısına ya da farklı bir alıcıya sevk edilmesi 

durumundan, malı taşıyan ya da taşıttıran tarafından yeni bir sevk irsaliyesi (uygulamaya kayıtlı 

olanlar tarafından e-İrsaliye) düzenlenmesi gerekmektedir.  

e-İrsaliye RED yanıtı ile belgenin tamamı da reddedilebilir. Ancak bu durum sadece fiili 

sevkten önce ve mal muhteviyatının ya da alıcının hatalı olması halinde mümkündür. Bu durum 

ve süreler dışında yapılan retler hükümsüzdür.  

Uygulama kapsamında irsaliye yanıtı belgesinin düzenlenmesi bir zorunluluk olmayıp 

sadece mükelleflerimize sunulan bir imkan niteliğindedir. 

 

E-irsaliye belgesinin iptali  

e-İrsaliye belgesinin iptali söz konusu değildir. Bununla birlikte malın fiili sevkinden önce, 

malın muhteviyatının ya da alıcının hatalı olduğunun tespiti durumunda, alıcı tarafından e-İrsaliye 

muhteviyatının tamamına “irsaliye yanıtı” ile “red” yanıtı verilebilir. 



   
 

 
 
 

E-irsaliye uygulamaya kayıtlı olmayanlara düzenlenecek e-irsaliyelerde 

dikkat edilecek hususlar  

e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı mükelleflerce mal sevkleri için uygulamaya başladıkların 

ayın sonundan itibaren tüm müşterilerine e-İrsaliye düzenlenmesi zorunludur.  

Bu kapsamda alıcısının malın sevki sırasında bilinmediği durumlarda, matbu sevk 

irsaliyesinde olduğu gibi, muhtelif müşteriler adına olmak üzere “Muhtelif Müşteriler” tipinde e-

İrsaliye düzenlenecek olup, VKN/TCKN alanına 5555555555 yazılmak, Ad-Soyad/unvan 

bölümüne “muhtelif müşteriler” yazılmak suretiyle e-İrsaliye düzenlenecektir.  

Ayrıca malın alıcısının biliniyor olmasıyla birlikte, alıcının e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı 

olmadığı durumda da matbu kağıt sevk irsaliyesi yerine elektronik ortamda e-İrsaliye 

düzenlenecektir. Söz konusu e-İrsaliye doğrudan alıcının bilgilerine göre düzenlenecektir. Bu 

hallerde düzenlenen e-İrsaliyeler, kullanılan yöntem ya da özel entegratörün sunmuş olduğu 

sistem dahilinde “3900892152” VKN’li “Gelir İdaresi Başkanlığı e-İrsaliye Sanal Alıcı”sına 

gönderilecektir. Söz konusu alıcısının e-İrsaliye sistemine kayıtlı olmadığı durumlarda düzenlenen 

e-İrsaliyeler alıcısına sistem içinden iletilmeyecek olup, düzenleyicisi tarafından diğer elektronik 

ortamlar vasıtasıyla ya da kağıt çıktı verilmek suretiyle teslim edilecektir. 

 

Düzenlenen E-irsaliye’lerin Düzenleyici Tarafından Kağıt Çıktılarının 

Ayrıca Saklanması Durumu 

E-İrsaliye belgesinin taraflarca elektronik ortamda muhafaza edilmesi esas olup, 

eİrsaliyesinin kağıt çıktısı malın fiili sevki sırasında araçta bulundurulması (elektronik olarak 

görüntülenmesi de mümkündür) gereken mahiyettedir.  

Bu kağıt çıktının esas itibariyle alıcıya verilmesi zorunlu olmadığı gibi malların alıcıya 

tesliminden sonra satıcı tarafından muhafaza veya ibraz edilme zorunluluğu da bulunmamaktadır.  

Ancak, e-İrsaliye'lerin kağıt çıktısının, satıcı tarafından alıcıya fiilen teslim edilen malların 

tespitinde bir teslim/tesellüm belgesi veya bir tutanak amacıyla kullanılmasının önünde herhangi 

bir engel bulunmamaktadır. Bu durumda teslim eden ve teslim alan tarafından ıslak imzalı ve 

fiilen teslim edilen mal miktarına yönelik metin açıklamaları elle eklenen söz konusu kağıt çıktının 

e-İrsaliye belgesi vasfından ziyade satıcı ve alıcı tarafından bir teslimtesellüm belgesi veya bir 

tutanak mahiyetinde olan bir belge olarak kullanılması ve muhafaza edilmesinin önünde bir engel 

bulunmamaktadır. 

 

 

 

 

 



   
 

 
 
 

İhracat İşlemlerinde E-irsaliye uygulaması  

e-İrsaliye Uygulamasına kayıtlı mükelleflerce gerçekleştirilen mal ihracatı işlemlerinde de 

sevkiyatın başlamasından önce e-İrsaliye düzenlenmesi zorunludur. İhracat işleminde, alıcının 

uygulamaya kayıtlı bir kullanıcı olmaması nedeniyle, bu kılavuzun 8 inci maddesinde açıklanan 

şekilde e-İrsaliye (ya da e-İrsaliye yerine de geçen e-Fatura veya e-Arşiv Fatura) düzenlenecek 

ve Başkanlık Sanal alıcı hesabına gönderilecektir. Malın yanında söz konusu eİrsaliyenin kağıt 

çıktısı bulundurulacaktır. Ancak Ticaret Bakanlığı ile GİB bilgi işlem sistemleri arasında gerekli 

entegrasyon çalışmalarının tamamlanmasını müteakip, e-İrsaliye’nin kağıt çıktısı yerine elektronik 

ortamda görüntülenebilir dosyası da ibraz edilebilir şekilde sevkiyat işlemleri 

gerçekleştirilebilecektir. 

 

İrsaliye yerine geçen e-fatura, e-arşiv fatura veya ÖKC’den fatura fişinin 

düzenlendiği durumlarda e-irsaliye düzenleme zorunluluğu  

e-Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin birbirlerine düzenledikleri e-Faturada, 

düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi, kağıt 

çıktısı üzerinde “İrsaliye yerine geçer.” ifadesinin yazılması ve kâğıt çıktının satıcı veya yetkilisi 

tarafından imzalanması durumunda söz konusu kağıt çıktı irsaliye yerine geçeceğinden bu 

durumlar için e-İrsaliye düzenlenme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak bu imkândan 

yararlanabilmesi için e-Faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi gerekmektedir.  

Alıcısına malın yanında kâğıt olarak verilen e-Arşiv Fatura, irsaliyeli fatura yerine 

kullanılabilir. Ancak bu imkândan yararlanabilmek için faturanın düzenleme tarihi yanında 

düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi, malın teslimi anında düzenlenmesi, 

kâğıt çıktısına "İrsaliye yerine geçer." ifadesinin yazılması ve kâğıt çıktının satıcı veya yetkilisi 

tarafından ıslak imza veya hazır imzalı olarak ayrıca imzalanması zorunludur.  

3100 Sayılı Kanun ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426) kapsamında 

yapılan düzenlemelere uygun olarak ödeme kaydedici cihazlar (yeni nesil dahil) aracılığıyla 

gerçekleştirilen ve müşteriye e-Fatura veya e-Arşiv Fatura verilerek belgelendirilen perakende 

mal ve hizmet satışlarında ödeme kaydedici cihazlardan satış anında düzenlenen bilgi fişleri (e-

Fatura / e-Arşiv Fatura BİLGİ FİŞİ) satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanmak şartıyla irsaliye 

yerine geçer.  

Buna göre ÖKC mevzuatı çerçevesinde belirlenen kurallara uygun olarak ÖKC'lerden 

düzenlenen ve irsaliye yerine geçen bilgi fişleri irsaliye yerine geçeceğinden ayrıca matbu veya e-

İrsaliye şeklinde başka bir sevk irsaliye belgesinin düzenlenmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. 

 

 

 



   
 

 
 
 

Sevkiyatın Başlatıldığı Lokasyonda Altyapı Ve Teknik İmkânsızlıklar 

Nedeniyle e-İrsaliye Düzenlenmesinin Mümkün Olamadığı Hallerde Belge 

Düzeni 

Bu gibi durumlarda matbu sevk irsaliyesi ile e-İrsaliye aynı anda düzenlenecek olup, 

düzenlenen matbu sevk irsaliyesinin üzerinde e-İrsaliyeye ait belge numarası ve belge 

düzenleme tarihi ve zamanı bilgilerine yer verilecektir. Bununla birlikte malın fiili sevki sırasında 

düzenlenebilecek matbu sevk irsaliyesinin bulunmaması halinde, 509 Sıra No.lu VUK Genel 

Tebliği’nde açıklandığı üzere malın sevkini sağlayan kişi ya da kuruma belgenin E-İrsaliye 

Uygulama Kılavuzu Versiyon: 1.0 Şubat 2020 14/23 elektronik ortamda gösterimine olanak 

sağlayacak gerekli bilgiler paylaşılacaktır. Söz konusu sevk irsaliyesinin üzerine “e-İrsaliyesi 

ayrıca düzenlenmiştir.” ibaresi yazılacaktır. 

 

 

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 dolayı doğa bilecek zararlardan ve cezai tazminattan dolayı Cpaturk Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
sorumlu tutulamaz. 
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