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ELEKTRONİK İMZA VEYA MALİ MÜHÜR İŞLEMLERİ 
DEVAM EDEN SERBEST MESLEK ERBAPLARINCA 
E-SMM UYGULAMASINA İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ 
ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILABİLECEK. 

 
 

26.05.2020 
 

Değerli üyemiz.          
 
 Bilindiği üzere;  509 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile vergiden muaf 
olmayan serbest meslek erbaplarına (SM, SMMM, YMM, Avukat, Doktor, Diş Hekimi, 
Mühendis, Mimara , Sanatçı, Menajer vb.), 01.06.2020 tarihinden itibaren “Elektronik 
Serbest Meslek Makbuzu” (e-SMM) uygulamasına geçme ve bu tarihten itibaren 
düzenleyecekleri serbest meslek makbuzlarını e-SMM olarak düzenleme zorunluluğu 
getirilmiştir. 
 
 Serbest meslek erbapları e-smm düzenleyebilmeleri için e-imza veya mali mühür 
sahibi olmaları gerekmektedir. Ancak; GİB tarafından yayımlanan duyuruda Tüm Serbest 
Meslek Erbapları 01.06.2020 Gün sonuna kadar e-imza ve mali mühür olmadan GİB 
İnteraktif Vergi Dairesi sisteminden duyuruda belirtilen kural ve aşamalara göre başvuru 
yapacaklardır.   
 
 Başvuru yapan mükellefler 01.06.2020-30.06.2020 tarihleri arasında Serbest Meslek 
makbuzunu KAĞIT Olarak düzenleyebileceklerdir. Mükellefler 01.06.2020-30.06.2020 
tarihleri arasında e-imza veya mali mühür edinmek zorunda olup, 01.07.2020 tarihinden 
itibaren Serbest Meslek Makbuzunu e-smm olarak düzenlemek zorundadır. 
 
Çalışmalarınızda kolaylıklar ve sağlıklı günler dilerim. İyi Bayramlar. 
 
Saygılarımla, 
 
Yücel Akdemir 
Başkan 

 



GELİR İDARESİ BAŞAKANLIĞI DUYURUSU  
 

 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliği ile vergiden muaf olmayan serbest meslek erbaplarına (SM, SMMM, YMM, Doktor, Mühendis, 
Avukat, Sanatçı, Menajer vb.), 01/06/2020 tarihinden itibaren “Elektronik Serbest Meslek Makbuzu” (e-
SMM) uygulamasına geçme ve bu tarihten itibaren düzenleyecekleri serbest meslek makbuzlarını e-SMM 
olarak düzenleme zorunluluğu getirilmiştir. 
 

 Uygulamadan, Başkanlığımızın portal yöntemi üzerinden yararlanmak isteyen serbest meslek 
erbaplarının, https://portal.efatura.gov.tr/EArsivPortalBasvuru/ adresindeki başvuru formunu, 
Başkanlığımızdan izin alan özel entegratör kuruluşların 
(https://ebelge.gib.gov.tr/esmmozelentegratorlistesi.html) bilgi sistemleri aracılığıyla yararlanmak 
isteyenlerin de özel entegratörler tarafından oluşturulan elektronik ortamdaki başvuru formunu (HR XML 
Dosyasını), e-İmza ya da mali mühürlerini kullanmak suretiyle imzalayarak başvurularını yapmaları 
gerekmektedir. 
 

 Ancak, ülkemiz de dahil olmak üzere tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19) salgını 
ve bu kapsamda alınan tedbirler sebebiyle e-İmza ya da mali mühür başvurularını yapamayan ya da 
başvurularına rağmen e-İmza ya da mali mühürlerini henüz temin edemeyen ve bu nedenle elektronik 
başvuru işlemlerini tamamlayamayan mükelleflerimiz, e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına başvuru 
işlemlerini, elektronik imza veya mali mühürlerine ihtiyaç olmadan İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) 
uygulamasında yer verilen “Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Başvuru Talebi” bölümünden “İnteraktif 
Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifresi” kullanılarak başvurularını gerçekleştirebilmelerine imkan 
sağlanmıştır. İnteraktif Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifresi bulunmayan mükelleflerimiz ise ivd.gib.gov.tr 
adresinden gerekli kayıtlarını elektronik ortamda oluşturarak kullanıcı kodu ve şifrelerini alabileceklerdir. 
 

 Diğer yandan, e-SMM uygulamasına dahil olan mükelleflerimiz mezkur Genel Tebliği uyarınca, e-
SMM belgelerini düzenlemeleri açısından elektronik imza veya mali mühür kullanmaları zorunlu olup, bu 
nedenle 01/06/2020 itibariyle uygulamaya dahil olmak üzere başvurularını yukarıda belirtilen şekilde 
yapan serbest meslek erbaplarının, en geç Haziran ayı içinde elektronik imza veya mali mühürlerini temin 
ederek 01/07/2020 tarihinden itibaren (ilgili Genel Tebliğ uyarınca e-SMM uygulamasına dahil olan 
serbest meslek erbapları uygulamaya dahil oldukları ayın sonuna kadar kağıt ortamda da serbest meslek 
makbuzu düzenleme imkanı bulunduğundan) serbest meslek makbuzu belgelerini e-SMM belgesi olarak 
elektronik ortamda e-İmza veya mali mühür kullanmak suretiyle düzenlemeleri zorunludur. Bu 
çerçevede, özellikle e-SMM uygulamasından portal aracılığı ile yararlanacak serbest meslek erbaplarının, 
gerek portal hesaplarına giriş için gerekse portal üzerinden düzenleyecekleri e-SMM belgelerini 
imzalamak için e-İmza ya da mali mühürlerini ivedilikle Haziran ayı geçilmemek suretiyle temin etmeleri 
gerektiği tabiidir.  
 

 Ayrıca, e-SMM Uygulamasından özel entegratör yöntemi ile yararlanacak mükelleflerimizden, 
yukarıda bahsedilen nedenlerle e-İmza ya da mali mühürlerini temin edememiş olanlar da, yasal süre 
içerisinde uygulamaya başvurmak adına, yukarıda açıklandığı üzere, İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması 
üzerinden öncelikle portal yöntemi ile uygulamaya dahil olmak üzere başvurularını yapabilirler. Bu 
kapsamda başvuru yapan mükelleflerin, e-İmza/mali mühürlerini temin etmelerini müteakip sözleşme 
imzaladıkları özel entegratör tarafından uygulamadan yararlanma yöntemleri elektronik ortamda otomatik 
olarak değiştirebilecektir.  
 

 İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden e-SMM (Elektronik Serbest Meslek Makbuzu) Uygulaması başvuru 
adımları için hazırlanan kılavuza ulaşmak için aşağıdaki link den ulaşabilirsiniz.   
 

https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/e-SMM_Interaktif_Vergi_Dairesi_Basvuru_Klavuzu.pdf 
 

duyurulur. 
25.05.2020 

 



İnteraktif Vergi Dairesinde “Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Başvuru 

Talebi” Hizmeti Mükelleflerin kullanımına 25/05/2020 Tarihi İtibariyle 

Açılmıştır. 

 
İnteraktif Vergi Dairesi WEB uygulaması aracılığı ile Elektronik Serbest Meslek 

Makbuzu Başvuru Talebine ilişkin gerekli geliştirmeler yapılmış ve 25/05/2020 tarihi itibariyle 

mükelleflerimizin hizmetine açılmıştır. 

 

İnteraktif Vergi Dairesi WEB uygulamasına https://ivd.gib.gov.tr adresinden üzerinden 

ve ana sayfada yer alan “Kullanıcı Girişi” alanına T.C. Kimlik No/Vergi No/Kullanıcı Kodu 

ve şifre bilgisi alanlarını (şifreniz yok ise Kayıt Ol ekranından anında şifre alabilir ya da e-

devlet şifrenizle giriş yapabilirsiniz) doldurarak İnteraktif Vergi Dairesine giriş yapabilirsiniz. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Başvuru Talebi: 

 

İnteraktif Vergi Dairesine giriş yapıldıktan sonra “Elektronik Serbest Meslek Makbuzu 

Başvuru Talebi” hizmetine sol tarafta yer alan işlem menüsünden İşlem Başlat/Vergi İşlemleri 

alanından ya da “Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?” alanına “serbest, meslek, elektronik” gibi  

kelimeler yazarak menüye kolayca erişebilirsiniz. 

 

 

https://ivd.gib.gov.tr/


 

 

 
 

Açılan sayfada gerekli başvuru bilgileri doldurularak  butonuyla “Onay” 

sayfasına geçiş yapılır. 

 

 



  
 
 
 

     
 
 

Onay sayfasında  butonuna tıklanır. 

 
 
 

İnteraktif Vergi Dairesinde tanımlı mobil telefon numaranıza gönderilen şifrenin Sistem 

tarafından doğrulanmasının ardından “Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Başvuru Talebi”niz 

tamamlanmış olacaktır.  
 

  
 
 

 İnteraktif Vergi Dairesine ulaşmak için tıklayınız. 

https://ivd.gib.gov.tr/

