
Uygulamaya Geçmek Zorunda Olanlar Özellik Arz Eden Durumlar E-DEFTER E-FATURA E-ARŞİV E-İRSALİYE E-İHRACAT FATURA 
e-Müstahsil 
Makbuzu

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

ZORUNLU ZORUNLU ZORUNLU ZORUNLU

 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

ZORUNLU ZORUNLU ZORUNLU ZORUNLU ZORUNLU

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 
tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci 
maddesi kapsamındaki mal ihracı 

E fatura Kapsamına 
Girdiği Tarih İtibarı İle 

ZORUNLU

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi 
kapsamındaki Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile 
yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar dahil) ve yolcu beraberi 
eşya ihracı

e-fatura kapsamındaki 
tüm mükellefler 

01.07.2020 tarihinden 
itibaren

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce 
faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL'yi (vergi 
mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 
5.000 TL'yi) aşması halinde GİB’in ücretsiz olarak mükelleflere 
açtığı fatura düzenleme portali aracılığı ile düzenlenmesi 
zorunluluğu

Satıcı ve alıcının her ikisinin de e-
Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılar 
olması halinde, bunlar arasında 
düzenlenen faturaların tamamının e-
Fatura olması gerekmektedir.
Aynı günde aynı kişilere düzenlenen 
faturalar topluca birlikte 
değerlendirilecek olup, faturaların vergi 
dâhil tutar toplamının belirtilen tutarı 
aşması halinde, söz konusu faturaların 
e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi ve 
alınması zorunluluğu bulunmaktadır.

01.07.2020 Tarihi 
İtibarı İle 
ZORUNLU

01/01/2020 Tarihinden itibaren



Uygulamaya Geçmek Zorunda Olanlar Özellik Arz Eden Durumlar E-DEFTER E-FATURA E-ARŞİV E-İRSALİYE E-İHRACAT FATURA 

2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları 
ile gayrisafı iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

e-Fatura uygulamasına 
yıl içinde zorunlu 
olarak geçen 

mükellefler bakımından 
izleyen yılın başından 

itibaren

01.07.2020 Tarihi 
İtibarı İle ZORUNLU

01.07.2020 Geçiş 
tarihi itibariyle 
ZORUNLU

bu Tebliğin “IV.3.5.” numaralı 
bölümünde belirtilen 
mükellefler dışındakiler -isteğe 
bağlı

E fatura Kapsamına 
Girdiği Tarih itibarı İle 

ZORUNLU

2020 veya müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı (veya 
satışları ile gayrisafı iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan 
mükellefler.

e-Fatura uygulamasına 
yıl içinde zorunlu 
olarak geçen 

mükellefler bakımından 
izleyen yılın başından 

itibaren

İlgili Hesap Dönemini 
izleyen Yılın 7.Ayın 
Başından İtibaren 

ZORUNLU

İlgili Hesap 
Dönemini İzleyen 
Yılın 7.Ayın 

Başından İtibaren 
ZORUNLU

bu Tebliğin “IV.3.5.” numaralı 
bölümünde belirtilen 
mükellefler dışındaki - İsteğe 
bağlı

İlgili Hesap Dönemini 
İzleyen Yılın 7.Ayıon 
Başından İtibaren 

ZORUNLU

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap 
dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) 
25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler

1/7/2020 tarihinden itibaren

6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli l 
sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan 
(bayilik lisansı dâhil) mükellefler.

liste kapsamındaki malların imal, inşa 
veya ithalini 
- 2019 yılında gerçekleştirenler

ZORUNLU ZORUNLU ZORUNLU

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları 
imal, inşa ve/veya ithal edenler.

2020 veya müteakip yıllarda 
gerçekleştirenler ise, lisans alımı veya 
imal, inşa veya ithalin 

gerçekleştirildiği ayı 
izleyen dördüncü ayın 
başından itibaren

gerçekleştirildiği ayı 
izleyen dördüncü 
ayın başından 

itibaren

gerçekleştirildiği ayı 
izleyen dördüncü ayın 
başından itibaren

ZORUNLU ZORUNLU ZORUNLU

2020 veya müteakip hesap 
dönemlerinden itibaren bu paragrafta 
belirtilen işler ile iştigal etmek üzere 
işe başlayacak mükellefler 

ise işe başlama 
tarihinden itibaren 3 

ay içinde

ise işe başlama 
tarihinden itibaren 
3 ay içinde

ise işe başlama 
tarihinden itibaren 3 ay 

içinde

 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

2020 veya müteakip hesap 
dönemlerinden itibaren bu paragrafta 
belirtilen işler ile iştigal etmek üzere 
işe başlayacak mükellefler ise 

işe başlama tarihinden 
itibaren 3 ay içinde 

işe başlama 
tarihinden itibaren 
3 ay içinde 

işe başlama tarihinden 
itibaren 3 ay içinde 

e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu 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

 İşlemin ticaret 
siciline tescil tarihini 
izleyen ayın başından 

itibaren 3 ayı 
geçemez.   

 İşlemin ticaret 
siciline tescil 
tarihini izleyen 
ayın başından 
itibaren 3 ayı 
geçemez.   

 İşlemin ticaret siciline 
tescil tarihini izleyen 

ayın başından itibaren 3 
ayı geçemez.   

01/07/2020 Tarihi ve diğer tarihlerdeki Geçişler

Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı 
işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet 
ortamında 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına ait 
iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını 



Uygulamaya Geçmek Zorunda Olanlar Özellik Arz Eden Durumlar E-DEFTER E-FATURA E-ARŞİV E-İRSALİYE E-İHRACAT FATURA 

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-
Fatura uygulamasına 
geçme zorunluluğu 

en az 3 ay süre 
vermek suretiyle e-

Fatura 
uygulamasına 

geçme zorunluluğu 

en az 3 ay süre 
vermek suretiyle e-
Fatura uygulamasına 
geçme zorunluluğu 

Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti 
kapsamındaki satışlar açısından 

01.07.2020 tarihinden 
itibaren

Arşiv Fatura uygulaması bu Tebliğin “IV.2.4.” numaralı bölümünde 
belirtilen mükellefler dışındaki mükellefler için zorunlu bir uygulama 
olmayıp, uygulamaya dahil olmak isteyen mükelleflerin;

 e-Fatura 
uygulamasına dahil 

olması

e-Arşiv Fatura 
uygulamasına dahil 
olmak için gerekli 
başvuruyu yapması,

Başkanlıkça Zorunluluk Getirilebilecek Diğer Mükellefler
En az 3 ay süre 
verilmek suretiyle

01.07.2020 tarihinden itibaren

1/1/2020 tarihinden itibaren söz konusu 
işlemlerinin gerçekleştirildiği

işlemlerinin gerçekleştirildiği 
ayı izleyen dördüncü ayın 
başından

01.07.2020 tarihinden itibaren

1/1/2020 tarihinden itibaren söz konusu 
işlemlerinin gerçekleştirildiği

işlemlerinin gerçekleştirildiği 
ayı izleyen dördüncü ayın 
başından

E Fatura Kullananlar 01.07.2020 tarihinden itibaren

1/1/2020 tarihinden itibaren söz konusu 
işlemlerinin gerçekleştirildiği

işlemlerinin gerçekleştirildiği 
ayı izleyen dördüncü ayın 
başından

01.07.2020 tarihinden itibaren

1/1/2020 tarihinden itibaren söz konusu 
işlemlerinin gerçekleştirildiği

işlemlerinin gerçekleştirildiği 
ayı izleyen dördüncü ayın 
başından

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.

01/07/2020 Tarihi ve diğer tarihlerdeki Geçişler

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 



Uygulamaya Geçmek Zorunda Olanlar Özellik Arz Eden Durumlar
e-serbest meslek 

makbuzu
e-Müstahsil Makbuzu e-gider pusulası e-bilet

Vergiden muaf olmayan serbest meslek erbapları
1/2/2020 tarihi itibarıyla faaliyetine 
devam etmekte olanların 

1/6/2020 tarihine

1/2/2020 tarihinden (bu tarih dâhil)
itibaren faaliyetine başlayacak olanların
ise 

işe başladıkları ayı 
izleyen 3 üncü ayın 

sonuna,
e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerden 
faaliyetleri gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek 
zorunda olanlar,

01.07.2020 tarihinden 
itibaren

Başkanlıkça kendilerine e-Müstahsil Makbuzu uygulamasına geçiş 
zorunluluğu getirilen mükellefler

Kendisine yazılı 
bildirim yapılan 

mükelleflerin, yazılı 
bildirimde belirtilen 
süreler içinde

Başkanlıkça uygun görülenler
en az 3 ay süre 
vermek suretiyle

Dileyen mükelleflerden e- fatura uygulamasına dahil olmak şartıyla

Başvuru yapmak 
ve alt yapıyı 
kurdukları andan 
itibaren

Kara ve Deniz Yolu ile Yolcu Taşımacılığı Yapan Mükelleflerin e-
Bilet Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu

Hava Yolu ile Yurt İçi veya Yurt Dışı Yolcu Taşımacılığı İşi ile İştigal 
Eden Mükelleflerin e-Bilet Düzenlemesi

Sinema, Tiyatro, Konser, Spor Müsabakası ve Benzeri Etkinlikler 
İçin Bilet Düzenleyen Mükelleflerin e-Bilet Düzenlemeleri

1/7/2020 tarihine kadar 
(1/7/2020 tarihinden sonra 
faaliyetlerine başlayanlar, 
faaliyetlerine başladıkları ayı 
izleyen dördüncü ayın başına 
kadar)

Uygulamaya Geçmek Zorunda Olanlar Özellik Arz Eden Durumlar
e-Sigorta Komisyon 
Gider Belgesi

e-Sigorta Poliçesi
e-Döviz Alım-Satım 

Belgesi
e-Dekont

e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi uygulaması isteğe bağlı İsteğe bağlı.
e-Sigorta Poliçesi uygulaması isteğe bağlı İsteğe bağlı.

Döviz Alım-Satım Belgesi uygulaması zorunlu bir uygulama 
olmayıp, uygulamaya dahil olmak isteyen yetkili müesseselerin;

IV.10.2. e-Döviz Alım-Satım Belgesi 
Uygulamasına Dahil Olma şartları

İsteğe bağlı.

Bankalar tarafından 
bankalar istemeleri halinde 
1/1/2020 tarihinden itibaren 

01/07/2020 Tarihi ve diğer tarihlerdeki Geçişler

1/1/2021 tarihine kadar 
(2021 veya müteakip yıllarda 
faaliyetlerine başlayanlar, 
faaliyete başladığı ayı izleyen 
dördüncü ayın başından 
itibaren)


