
E-ARŞİV FATURA VE E-İRSALİYE UYGULAMASINDA YENİ DÜZENLEMELER 

 

 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile daha önce yayınlanan tebliğlerle 

getirilen E-defter, e-fatura e-irsaliye gibi elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi 

mecburiyeti getirilen belgelerin gerek mükellefler gerekse düzenlenecek belgeler yönünden 

kapsamı genişletilmiştir. 

 21 Kasım 2019 tarihli Dünya Gazetesinde yayınlanan yazımızda Tebliğin e- arşiv fatura ile 

ilgili düzenlemeleri üzerinde durmuştuk. Bu gün e-irsaliye ile ilgili hususları ele alacağız. 

E-İrsaliye Uygulaması 

E- İrsaliye uygulamasına 509 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeni düzenlemeler 

getirilmiş ve uygulama kapsamı genişletilmiştir. 

E-irsaliye, mal hareketlerinin elektronik ortamda, düzenli bir şekilde izlenebilmesi amacıyla  

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 düzenlenip  alıcısına elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda 

muhafaza ve ibraz edilmesine imkan  veren belgedir. 

 Tebliğde düzenlenen e-irsaliye belgesi yeni bir belge türü olmayıp kağıt ortamdaki “sevk 

irsaliyesi” belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. 

E-irsaliye Uygulamasına Dâhil Olma 

İsteğe bağlı dahil olma 

e-İrsaliye uygulaması 509 Sıra No.lu Tebliğin “IV.3.5." numaralı bölümünde belirtilen ve 

aşağıda gösterilen(e-irsaliye uygulamasına geçiş zorunluğu olan mükellefler başlığı altında), 

mükellefler dışındaki mükellefler için zorunlu bir uygulama olmayıp uygulamaya dahil olmak 

isteyen mükelleflerin; 

a) e-Fatura uygulamasına dahil olması, 

b) Bu Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, e-irsaliye düzenleyebilme ve 

iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını  tamamlamış olması, 

c) Bu Tebliğin "V.l." numaralı bölümünde belirtilen uygulamadan yararlanma yöntemleri ve 

başvuru esaslarına uygun şekilde e-irsaliye uygulamasına dahil olmak için gerekli başvuruyu 

yapması, 

gerekmektedir. 

E-İrsaliye Yanıtı 

Kendisine e-İrsaliye düzenlenen mükellefler, istemeleri halinde, e-irsaliyeye konu malların ne 

kadarlık kısmının teslim alındığını /kabul edildiğini, teslim alınmayan mallara ilişkin olarak, 



kabul edilmeyen mal miktarını ve nedenini uygulama üzerinden “e-İrsaliye Yanıtı” ile e-

İrsaliyeyi düzenleyene iletebilirler. e-İrsaliye Yanıtı ile yapılan kısmi kabul durumlarında, 

kabul edilmeyen malların satıcısına geri gönderimi için, alıcının e-irsaliye uygulamasına 

kayıtlı kullanıcı olması durumunda e-irsaliyenin, uygulamaya kayıtlı kullanıcı olmaması 

durumunda ise matbu kağıt sevk irsaliyesinin ayrıca düzenlenmesi gerekmektedir. 

Bununla birlikte düzenlenen irsaliyenin alıcısının yada muhteviyatındaki  malların tamamının 

hatalı olması halinde, alıcısı tarafından e-irsaliye Yanıtı ile reddedilmesi mümkündür. Ancak 

ret işleminin malın fiili sevkinden önce yapılması gerekmektedir. Malın fiili sevkinden sonra 

gönderilecek ret e-İrsaliye Yanıtları hükümsüz olup, bu durumda malı taşıyan/taşıttıran 

tarafından yeni bir e-İrsaliye düzenlenmesi gerekecektir. 

e-irsaliye uygulamasına dahil olma izni alan mükellefler, oluşturdukları e-irsaliyelerini ve e-

İrsaliye Yanıtlarını birbirleriyle ilişkili şekilde, vergi kanunları ve diğer kanuni 

düzenlemelerin öngörmüş olduğu süreler dâhilinde muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmekle 

yükümlüdür. 

E-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğunda Olan Mükellefler 

Aşağıda belirtilen mükelleflerin e-irsaliye uygulamasına dâhil olmaları ve düzenleyecekleri 

sevk irsaliyelerini (Tebliğin “V.7." ve "VIII" numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai 

durumlar haricinde) "e-İrsaliye" olarak düzenlemeleri ve uygulama kapsamındaki 

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

Bunlar; 

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-  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- 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 Sistemime kayıtlı kullanıcılar. 



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

satış hasılatı (veya satışları ile gayri safı iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan 

mükellefler. 

8- 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. 

Öte yandan Gelir İdaresi Başkanlığı, 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-irsaliye 

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

Bu zorunluluğa uymayan mükellefler hakkında Kanunda öngörülen hükümler uygulanır. 

E-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Süresi 

Yukarıda yer verilen ve Tebliğin "IV.3.5." numaralı bölümünde belirtilen mükelleflerin, e-

İrsaliye uygulamasına ilişkili başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını 1/7/2020 tarihine 

kadar tamamlayarak ( 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 mükelleflerin ise 

1/1/2020 tarihine kadar) e-İrsaliye uygulamasına geçmeleri ve bu tarihten itibaren 

düzenleyecekleri sevk irsaliyelerini bu Tebliğin "V.7." ve "VIII numaralı bölümlerinde 

belirtilen istisnai durumlar haricinde, e-İrsaliye olarak düzenlemeleri ve kayıtlı kullanıcılardan 

e-İrsaliye olarak almaları zorunludur. 

Öte yandan, 1/1/2020 tarihinden itibaren ilk kez 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-İrsaliyenin Düzenlenmesi ve İletilmesi 

e-İrsaliyenin “ebelge.gib.gov.tr” adresinde yayımlanan e-İrsaliye uygulamasına ilişkin teknik 

kılavuzlarda yer alan format ve standartlara göre elektronik ortamda, elektronik sertifika ile 

imzalanarak düzenlenmesi, alıcısına iletilmesi (alıcının e- İrsaliye uygulamasına kayıtlı 

olmadığı durumda alıcının talebine göre elektronik ortamda iletim veya kağıt çıktısının teslimi 

suretiyle iletilmesi), muhafaza ve ibraz edilmesi esastır. 



e-irsaliyenin,  Tebliğde ve ilgili teknik kılavuzlarında belirlenen usul ve esaslara uygun olarak 

düzenlenmesi, gönderme veya alma işlemlerinin de Başkanlık tarafından oluşturulan e-

İrsaliye uygulaması aracılığıyla (e-irsaliye uygulamasına kayıtlı olmayan alıcılara düzenlenen 

e-irsaliyenin elektronik halinin iletiminde e-İrsaliye uygulaması dışında kalan harici 

elektronik yollarla) gerçekleştirilmesi zorunludur. 

e-İrsaliyenin malın fiili sevkinden önce düzenlenmesi (alıcısının henüz belli olmadığı ve 

malın fiili sevki sırasında "muhtelif müşteriler" adına düzenlenmesi ve malın asıl muhatabına 

teslimi sırasında e-irsaliyenin düzenlenmesi hali hariç olmak üzere) ve Başkanlık 

sistemlerine başarılı olarak iletilmesi malın fiili sevki için yeterli olup bununla birlikte 

düzenlenen e-irsaliyenin Başkanlık sistemleri üzerinden (e-irsaliyesi uygulamasına   kayıtlı 

olmayan alıcılara düzenlenen e-irsaliyenin elektronik halinin e-İrsaliye uygulaması dışında 

kalan harici elektronik yollarla iletilmesi suretiyle) alıcısına başarılı bir şekilde iletilmesi  

(alıcının e-irsaliye uygulamasına ,kayıtlı olmadığı alıcının talebine göre elektronik ortamda 

iletim veya kağıt çıktısının  teslimi suretiyle de iletilmesi mümkündür) gerekmektedir.  

Malın fiili sevki sırasında araç içinde e-İrsaliyenin bir örnek kâğıt çıktısının 

bulundurulması ya da elektronik olarak görüntülenmesinin sağlanması zorunlu olup, söz 

konusu kâğıt çıktı üzerinde ıslak imza ya da kaşe bulunması, e-irsaliye uygulamasına kayıtlı 

olmayan alıcının e-İrsaliyenin kâğıt çıktısını talep etmesi hali haricinde, zorunlu değildir. 

Alıcının e-irsaliye uygulamasına kayıtlı olmadığı ve bu alıcıların da e-İrsaliyenin kâğıt 

çıktısını talep ettiği durumlar dışında, araçta bulundurulan söz konusu kâğıt çıktının, alıcıya 

verilmesi de zorunlu değildir. 

 E-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olmayan alıcıların e-İrsaliyenin kağıt çıktısını talep etmeleri 

halinde bu kağıt çıktıların alıcısı tarafından genel hükümler çerçevesinde kağıt ortamda 

muhafaza ve ibraz edilme zorunluluğu bulunmaktadır. 

Sevki yapılacak mala ilişkin olarak e-irsaliyenin düzenlenmesinden önce faturanın 

düzenlenmiş olması halinde, e-irsaliye üzerinde düzenlenmiş faturanın tarih ve belge 

numarasına da yer verilmesi zorunludur. 

Mükellefler e-irsaliye düzenlerken, bu Tebliğde belirtilmeyen hususlarda süreler başta olmak 

üzere Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer kanun ve düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara 

uymak zorundadır. 

e-İrsaliye uygulamasından yararlanan mükellefler, e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı 

olmayanlara da sevk irsaliyesini, e-İrsaliye olarak düzenleyecek olup, alıcılarının talebine 

göre elektronik veya kağıt ortamda teslim edebileceklerdir. 

E-faturanın irsaliye yerine geçmesi ve şartları 

509 Sayılı Genel Tebliğin V.5.1 bölümünde’’….E-fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin 

birbirlerine düzenledikleri e-faturada, düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat 

ve dakika olarak gösterilmesi halinde  e-faturanın kağıt çıktısı irsaliye yerine geçer. Söz 

konusu kağıt çıktıya ‘’İrsaliye yerine geçer’’ ifadesinin yazılması ve kağıt çıktının satıcı veya 



yetkilisi tarafından imzalanması zorunludur. Ancak bu imkandan yararlanabilmek için e-

faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi gerekir.’’ düzenlemesine yer verilmiştir. 

E- irsaliye ile ilgili bölümlerde ise, e-faturanın e-irsaliye yerine geçeceğine ilişkin bir 

düzenlemeye yer verilmemiştir. Dolayısıyla, e-irsaliyenin her halükarda düzenlenmesi 

gerektiği sonucu çıkmaktadır. Konuya açıklık getirilmesi yararlı olacaktır. 

Ayrıca, 509 No.lu Tebliğle Vergi Usul Kanununa göre mükelleflerce düzenlenmesi gereken 

serbest meslek makbuzu, gider pusulası, müstahsil makbuzu, biletler, yolcu listeleri ve diğer 

belgelerin 509 No.lu Tebliğde belirtilen şartlar ve süreler çerçevesinde elektronik ortamda 

düzenlenmesi, iletilmesi ve muhafaza edilmesi gerekmektedir. 


