
 

(Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 509) 

 
    ee--FFaattuurraa  UUyygguullaammaassıınnaa  GGeeççiişş  ZZoorruunnlluulluuğğuu  

 

Uygulamaya Dahil Olacak Mükellefler Uygulamaya Geçiş Süresi 

  

▪ 2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon 
TL ve üzeri olan mükellefler. (*)  01.01.2020 tarihinden itibaren, 

▪ 2018 veya 2019 yılı brüt satış hasılatı (veya 
satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan 
mükellefler. 

: 
01.07.2020 tarihinden itibaren, 

 5 Milyon TL brüt satış hasılatını (veya satışları ile 
gayrisafi iş hasılatını)  2020 veya müteakip hesap 
dönemlerinde sağlayan mükellefler. 

: İlgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci 
ayının başından itibaren,  

   

▪ ÖTV Kanununa Ekli (I) sayılı liste kapsamındaki 
malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle  
(EPDK)'ndan lisans alan (bayilik lisansı dâhil) mükellefler. 

: 
01.07.2020 tarihinden itibaren 

Lisans alımını 2020 veya müteakip yıllarda 
gerçekleştiren mükellefler. : Lisans alımının gerçekleştiği ayı izleyen 

dördüncü ayın başından itibaren,  
   

▪ ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları 
imal, inşa ve/veya ithal eden mükellefler,  : 01.07.2020 tarihinden itibaren,  

Malların imal, inşa ve/veya ithalini 2020 veya müteakip 
yıllarda gerçekleştiren mükellefler. : İmal, inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayı 

izleyen dördüncü ayın başından itibaren, 
   

▪ Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, 
kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine 
aracılık etmek üzere internet ortamında 6563 sayılı Elektronik 
Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan 
başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına 
elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi 
aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve 
tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının 
satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan 
İnternet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile İnternet 
ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde 
bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları. : 

01.07.2020 tarihine kadar,  
 

2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu 
kısımda belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak 
mükellefler.  : İşe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde,  

   

▪ 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. : 01.01.2020 tarihine kadar, 

2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu : İşe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde,  

 

e-BELGE UYGULAMASINA DAHİL OLACAK MÜKELLEFLER 
 UYGULAMAYA GEÇİŞ SÜRELERİ  

 
 



paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe 
başlayacak mükellefler. 

   

e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. 

   

▪ e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden,  
KDV Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı 
(Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul 
ticareti kapsamındaki satışlar dahil) ve yolcu beraberi eşya 
ihracı (Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak 
yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, 
bahsi geçen faturalarını : 

01.07.2017 tarihinden (Türkiye'de ikamet 
etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul 
ticareti kapsamındaki satışlar açısından 
01.07.2020 tarihinden) itibaren e-Fatura 
olarak düzenlemeleri zorunludur. 

   

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 e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. Uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin 
ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemez. 

(*) (VUKGT Sıra No: 454 ) (509 Sıra No.lu VUK Tebliği - IV.1. )  

 
 
 
 

    ee--AArrşşiivv  FFaattuurraa  UUyygguullaammaassıınnaa  GGeeççiişş  ZZoorruunnlluulluuğğuu  

 
Uygulamaya Dahil Olacak Mükellefler  Uygulamaya Geçiş Süresi 

   

▪ e-Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu 
bulunan mükellefler ile isteğe bağlı olarak e-Fatura 
uygulamasına 19.10.2019 tarihi itibariyle geçmiş 
mükellefler. : 01.01.2020 tarihine kadar, 

   

▪ Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Ortamında İlan 
Yayınlayanlar ile İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları. : 01.01.2020 tarihine kadar, 

2020 ve müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu 
paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe 
başlayacak mükellefler. : İşe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde, 

   

e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. 
   

▪ e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan 
mükelleflerce, 01.01.2020 tarihinden itibaren 
düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 
Bin TL'yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından 
vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL'yi) aşması halinde, söz 
konusu faturaların "e-Arşiv Fatura" olarak Gelir İdaresi 
Başkanlığınca sunulan e-Belge düzenleme portalı üzerinden 
düzenlenmesi zorunludur. 

 

01.01.2020 tarihinden itibaren, e-Arşiv 
Fatura olarak düzenlenmesi zorunludur. 

(509 Sıra No.lu VUK Tebliği - IV.2. ) 



 
    ee--İİrrssaalliiyyee  UUyygguullaammaassıınnaa  GGeeççiişş  ZZoorruunnlluulluuğğuu  

 

Uygulamaya Dahil Olacak Mükellefler  Uygulamaya Geçiş Süresi 

  

▪ Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı 
listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle 
EPDK'dan lisans (bayilik lisansı dahil) alan mükellefler. : 01.07.2020 tarihine kadar,  

   

▪ Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı 
listedeki malların imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distribütör 
şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler. : 01.07.2020 tarihine kadar, 

   

▪ 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. : 01.07.2020 tarihine kadar, 

   

▪ Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinde 
tanımına yer verilen şekerin (Beyaz şeker) imalini 
gerçekleştiren mükellefler. : 01.07.2020 tarihine kadar, 

   

▪ 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. : 01.07.2020 tarihine kadar, 

   

▪ Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve 
tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre 
Takip Sistemi'ne kayıtlı kullanıcılar. : 01.07.2020 tarihine kadar, 

   

▪ e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve dönemleri 2018 
veya müteakip hesap brüt satış hasılatı (veya satışları ile 
gayrisafı iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler. : 01.07.2020 tarihine kadar, 

   

▪ 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. : 01.01.2020 tarihine kadar, 

 

e-İrsaliye uygulamasına dahil olmaları zorunludur. 

(509 Sıra No.lu VUK Tebliği - IV.3. ) 

 
 
 
 
 
 
 



    ee--SSeerrbbeesstt  MMeesslleekk  MMaakkbbuuzzuu  UUyygguullaammaassıınnaa  GGeeççiişş  ZZoorruunnlluulluuğğuu  

 

Uygulamaya Dahil Olacak Mükellefler  Uygulamaya Geçiş Süresi 

  

▪ Vergiden muaf olmayan serbest meslek 
erbaplarından; 

 01.02.2020 tarihi itibariyle faaliyetine devam 
etmekte olanlar. : 01.06.2020 tarihine kadar, 

01.02.2020 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren 
faaliyete başlayacak olanlar. : 

İşe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın 
sonuna kadar, 

 

e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları zorunludur 

(509 Sıra No.lu VUK Tebliği - IV.4. ) 

 
 
 

    ee--MMüüssttaahhssiill  MMaakkbbuuzzuu  UUyygguullaammaassıınnaa  GGeeççiişş  ZZoorruunnlluulluuğğuu  

 

Uygulamaya Dahil Olacak Mükellefler   Uygulamaya Geçiş Süresi 

  

▪ e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan 
mükelleflerden faaliyetleri gereği aynı zamanda müstahsil 
makbuzu düzenlemek zorunda olanlar,  : 01.07.2020 tarihine kadar, 

   

▪ 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. : 01.01.2020 tarihine kadar, 

   

▪ 2020 veya müteakip yıllarda e-Fatura 
uygulamasına geçen ve müstahsil makbuzu düzenleme 
zorunluluğu bulunan mükellefler.  : e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde, 

 

e-Müstahsil Makbuzu uygulamasına dahil olmaları zorunludur 

(509 Sıra No.lu VUK Tebliği - IV.5.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ee--GGiiddeerr  PPuussuullaassıı  UUyygguullaammaassıınnaa  GGeeççiişş  ZZoorruunnlluulluuğğuu  

 
Uygulamaya Dahil Olacak Mükellefler Uygulamaya Geçiş Süresi 

  

▪ e-Gider Pusulası Uygulaması, GİB’nca kendisine 
yazılı bildirimde bulunulan  mükellefler dışındaki mükellefler için 
zorunlu bir uygulama olmayıp, uygulamaya dahil olmak isteyen 
mükelleflerin gerekli başvuruyu yapması gerekmektedir. : İsteğe bağlı 

(Gelir İdaresi Başkanlığı yazılı bildirim yapmak ve geçiş 
hazırlıkları için  en az 3 ay süre vermek suretiyle e-Gider 
Pusulası uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye   
yetkilidir.) 

GİB tarafından e-Gider Pusulası uygulamasına 
zorunlu olarak dahil olacağı belirlenen mükelleflerin, : GİB’nca belirtilen süre içinde, 

 

e-Gider Pusulası uygulamasına dahil olmaları zorunludur 

(509 Sıra No.lu VUK Tebliği - IV.6.) 

 
 
 

    ee--BBiilleett  UUyygguullaammaassıınnaa  eeççiişş  ZZoorruunnlluulluuğğuu  

 

Uygulamaya Dahil Olacak Mükellefler  Uygulamaya Geçiş Süresi 

  

▪ Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen 
şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetiyle iştigal 
eden D 1 yetki belgeli işletmeler. : 01.01.2021 tarihine kadar, 

2021 veya müteakip yıllarda faaliyetlerine 
başlayanlar, : 

Faaliyete başladığı ayı izleyen dördüncü 
ayın başından itibaren, 

   

▪ Yerli ve yabancı sinema filmi gösteriminde bulunan 
sinema işletmeleri. : 01.07.2020 tarihinden itibaren, 

01.07.2020 tarihinden sonra faaliyetlerine 
başlayanlar, : 

Faaliyetlerine başladıkları ayı izleyen 
dördüncü ayın başına kadar, 

 

e-Bilet uygulamasına dahil olmaları zorunludur. 

(509 Sıra No.lu VUK Tebliği - IV.7.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ee--SSiiggoorrttaa  KKoommiissyyoonn  GGiiddeerr  BBeellggeessii  UUyygguullaammaassıınnaa  GGeeççiişş  ZZoorruunnlluulluuğğuu  

 

Uygulamaya Dahil Olacak Mükellefler  Uygulamaya Geçiş Süresi 

  

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

(Gelir İdaresi Başkanlığı en az 3 aylık zaman süresi 
belirleyerek, e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi  uygulamasına 
geçiş zorunluluğu getirmeye ve bu durumu ebelge.gib.gov.tr 
adresinde yayımlanacak duyurularla belirlemeye  yetkilidir.) 

GİB tarafından e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi 
uygulamasına zorunlu olarak dahil olacağı belirtilen 
sigorta, emeklilik ve resürans şirketlerinin, : GİB tarafından belirtilen süre içinde, 

 

e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi uygulamasına dahil olmaları zorunludur 

(509 Sıra No.lu VUK Tebliği - IV.8.) 

 
 
 

    ee--SSiiggoorrttaa  PPoolliiççeessii    UUyygguullaammaassıınnaa  GGeeççiişş  ZZoorruunnlluulluuğğuu  

 

Uygulamaya Dahil Olacak Mükellefler  Uygulamaya Geçiş Süresi 

  

▪ e-Sigorta Poliçesi uygulaması, isteğe bağlı bir 
uygulama olup dileyen mükellefler başvurularını yaparak söz 
konusu uygulamadan yararlanabilirler. : İsteğe bağlı 

(Gelir İdaresi Başkanlığı en az 3 aylık zaman süresi 
belirleyerek, e-Sigorta Poliçesi uygulamasına dahil olma 
zorunluluğu getirmeye ve bu durumu ebelge.gib.gov.tr 
adresinde yayımlanacak duyurularla belirlemeye  yetkilidir.) 

GİB tarafından e-Sigorta Poliçesi uygulamasına 
zorunlu olarak dahil olacağı belirtilen sigorta, emeklilik ve 
resürans şirketlerinin veya sigorta ve emeklilik aracılarının : GİB tarafından belirtilen süre içinde, 

 

e-Sigorta Poliçesi uygulamasına dahil olmaları zorunludur 

(509 Sıra No.lu VUK Tebliği - IV.9.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ee--DDöövviizz  AAllıımm--SSaattıımm  BBeellggeessii  UUyygguullaammaassıınnaa  GGeeççiişş  ZZoorruunnlluulluuğğuu  

 

Uygulamaya Dahil Olacak Mükellefler Uygulamaya Geçiş Süresi 

  

▪ e-Döviz Alım-Satım Belgesi uygulaması zorunlu bir 
uygulama olmayıp, uygulamaya dahil olmak isteyen yetkili 
müesseseler  gerekli başvurularını yaparak söz konusu 
uygulamadan yararlanabilecektir.  : İsteğe bağlı 

(Gelir İdaresi Başkanlığı en az 3 aylık zaman süresi 
belirleyerek, yetkili müesseselere e-Döviz Alım-Satım Belgesi 
uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirmeye ve bu durumu 
ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak duyurularla 
belirlemeye yetkilidir.) 

GİB tarafından Döviz Alım-Satım Belgesi 
uygulamasına zorunlu olarak dahil olacağı belirtilen yetkili 
müesseselerin, : GİB’nca belirlenen süre içinde, 

 

e-Döviz Alım-Satım Belgesi uygulamasına dahil olmaları zorunludur 

(509 Sıra No.lu VUK Tebliği - IV.10.) 

 
 
 

    ee--DDeekkoonntt  UUyygguullaammaassıınnaa  GGeeççiişş  ZZoorruunnlluulluuğğuu  

 

Uygulamaya Dahil Olacak Mükellefler Uygulamaya Geçiş Süresi 

  

▪ e-Dekont uygulaması zorunlu bir uygulama olmayıp, 
uygulamaya dahil olmak isteyen bankalar gerekli başvurularını  
yaparak söz konusu uygulamadan yararlanabilecektir. : İsteğe bağlı 

(Gelir İdaresi Başkanlığı en az 3 aylık zaman süresi 
belirleyerek, bankaların e-Dekont uygulamasına dahil olma 
zorunluluğu getirmeye ve bu durumu ebelge.gib.gov.tr 
adresinde yayımlanacak duyurularla belirlemeye yetkilidir.) 

GİB tarafından e-Dekont uygulamasına zorunlu 
olarak dahil olacağı belirtilen bankaların, : GİB’nca belirlenen süre içinde, 

 

e-Dekont Belgesi uygulamasına dahil olmaları zorunludur 

(509 Sıra No.lu VUK Tebliği - IV.10.) 
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