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e-Uygulamalar

e-faturae-fatura e-arşiv e-arşiv e-irsaliyee-irsaliyee-faturae-fatura e-arşiv 
fatura
e-arşiv 
fatura e-irsaliyee-irsaliye

e-smme-smm e-belgelere-belgeler e-deftere-defter



 Sisteme yeni dahil mükellefler

 Tüzel kişiler mali mühüre,

e-Uygulamalar/e-Fatura

 Gerçek kişiler elektronik imza veya mali 
mühüre sahip olmalıdır.

Mali Mühür Sertifikası Başvurusu:

-https://mportal.kamusm.gov.tr



e – FATURA



e-Uygulamalar/e-Fatura

2020 veya Müteakip 
dönemlerde Brüt Satış 

ÖTV IIIÖTV I

1 Temmuz’dan sonra işe başlayanlar takip eden 4. ayın 
başından itibaren

dönemlerde Brüt Satış 
Hasılatı 

5 Milyon TL ve Üzeri 
mükellefler 

01.07.2021



e-Uygulamalar/e-Fatura

Mal veya hizmetlerin

Satış, Kiralama veya 
Dağıtım İşlerine

İnternet Ortamında 
Aracılık Edenler

İnternet ortamında 
gerçek ve tüzel kişilere 

ait gayrimenkul, motorlu 
araç vasıtalarının 

alınması,satılması ve 
kiralanmasına ait 

ilanları yayınlayan

İnternet ortamında 
reklamların 

yayılmasına aracılık 
eden internet 

reklamcılığı hizmet 
aracıları

1 Temmuz’dan sonra işe başlayanlar takip eden 3 ay içinde



e-Uygulamalar/e-Fatura

Komisyoncu veya 
Tüccar Olarak 
Sebze-Meyve 

Ticareti Yapanlar

Özel Fatura ile 
Yapılan Satışlar

e-İrsaliye 
Uygulamasına 

Geçiş Zorunluluğu 
Nedeniyle

Yükümlülüğün 
başladığı tarih2020 ve müteakip dönemlerde işe başlayanlar 

takip eden 3 ay içinde



Birleşme, 

e-Uygulamalar/e-Fatura

e-arşiv fatura 
Zorunluluğu 
Nedeniyle

Yükümlülüğün 
başladığı tarih

Birleşme, 
Bölünme, 

Tür 
Değişikliği

Ticaret Sicili 
Tescil 3 ay

Riskli 
Mükellef 
Grupları

3 ay

Kamu 
Kurumlarının 

Durumları



e- faturanın irsaliye olarak kullanılması

Kayıtlı kullanıcılara düzenlenecek elektronik

e-Uygulamalar/e-Fatura

faturada, düzenleme tarihinin yanında, saat ve
dakika gösterilmesi halinde e-faturanın kağıt
çıktısı irsaliye yerine geçer.

Söz konusu kağıt çıktıya irsaliye yerine geçer
ifadesinin yazılması ve taraflarca imzalanması
gerekir.



e-fatura Özellikli 
Durumlar

e-Uygulamalar/e-Fatura 

Durumlar
Aynı şirket farklı şube ve 
kısımlar için farklı seri 
numarası kullanabilir.

BA-BS Düzenleme 
yükümlülüğü?



Özel Usulsüzlük Cezaları

VUK. Md:353/1-2

e-Uygulamalar/e-Fatura 

VUK. Md:353/1-2



e-arşiv fatura



e-Fatura 
uygulamasına 

a.Aracı Hizmet 
Sağlayıcıları

b.İnternet

İnternet 
Reklamcılığı 

Hizmet Aracılığı 
Yapanlar

e-Uygulamalar/e-arşiv fatura

uygulamasına 
dahil olanlar

b.İnternet
Ortamında ilan 
yayınlayanlar

Hizmet Aracılığı 
Yapanlar

2020 ve müteakip dönemlerde işe başlayanlar 
takip eden 3 ay içinde



5 Bin TL üzeri 30 Bin TL üzeri 
Brüt Satış Hasılatı 

e-Uygulamalar/e-arşiv fatura

5 Bin TL üzeri 
Faturaların Durumu

30 Bin TL üzeri 
Faturaların Durumu

5 Milyon ve Üzeri 
Olan, İnternet 

Üzerinden Mal ve 
Hizmet Satışı Yapanlar

İhracat 
dikkat



e-Uygulamalar/e-arşiv fatura

Sanal Mağazacılık



Raporlama dönemi günlük

Mali mühür veya NES

Zaman damgası

e-Uygulamalar/e-arşiv fatura raporlaması

Zaman damgası

GİB Uzaktan erişim 
sağlayabilir

Ref: Temmuz 2020 Tarihli kılavuz



İptal olan 5 bin TL ve 
30 bin TL üzeri 

İptal olan 5 bin TL ve 
30 bin TL üzeri 

e-Uygulamalar/e-arşiv fatura
(5bin TL – 30bin TL Üzeri)

30 bin TL üzeri 
faturaların durumu 

ve cezalar

30 bin TL üzeri 
faturaların durumu 

ve cezalar



e-Uygulamalar/
e-Serbest Meslek e-Serbest Meslek 
Makbuzu



Uygulama 01.06.2020 
tarihi itibariyle başladı

e-imza/mali mühür 
kullanılıp

e-Uygulamalar/
e-Serbest Meslek 

kullanılıp

Kağıt ortamdaki tüm 
hukuki özelliklere sahiptir

e-Serbest Meslek 
Makbuzu



01/02/2020 den Sonra (Bu Tarih Dahil) Faaliyete 
Başlayacak Olanlar Faaliyete başlanan ayı izleyen

e-Uygulamalar/e-smm

Başlayacak Olanlar Faaliyete başlanan ayı izleyen
3. Ayın sonuna kadar 



e-Serbest Meslek Makbuzu – Özellikli Durumlar

Adi Ortaklıklar Mali Mühür Başvurusu

 Mali Mühür Başvuru Formu ve Taahhütnamesinin doldurulması,

e-Uygulamalar/e-smm 1.Haziran.2020

 Mali Mühür Başvuru Formu ve Taahhütnamesinin doldurulması,

 Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi,

 Adi Ortaklık Sözleşmesinin noter onaylı örneği,

 Başvuru formuna şirket adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili
olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter onaylı örneği ile

 Gelir İdaresi Başkanlığı Ek Hizmet Binası Yeni Ziraat Mahallesi
Etlik Cad. No:16 06110 Dışkapı / ANKARA posta yoluyla başvuru



• VUK 509 Kapsamında, uygulamaya dâhil oldukları tarihin

• E-belgelerinin kağıt olarak düzenlenebileceği Son tarih

e-Uygulamalar/e-smm

• VUK 509 Kapsamında, uygulamaya dâhil oldukları tarihin
içinde bulunduğu ayın sonuna kadar, söz konusu belgeleri kâğıt
ortamda da düzenleyebilirler

DİKKAT - (Fatura dışı diğer belgeler için geçerlidir)



EFT POS YN ÖKC / Hekim POS

Banka veya kredi kartı ile yapacakları tahsilatlara ilişkin düzenlenecek ÖKC
Bilgi Fişi (e-SMM Bilgi Fişi)’nde yer alan banka işlem bilgilerine
• işyeri no,
• terminal no,

e-Uygulamalar/e-smm

• terminal no,
• tahsilatta kullanılan banka veya kredi kartı numarasının son dört rakamı,
• kart sahibinin adı soyadı,
• tahsilat tutarı ve onay kodunun; e-Serbest Meslek Makbuzu üzerinde yer

verilmesi ve ÖKC bilgi fişinin de müşteriye verilmesi koşuluyla, YN
ÖKC’den düzenlenen bilgi fişi e-Serbest Meslek Makbuzunun kağıt çıktısı
yerine geçer.



E-irsaliye

e-Uygulamalar

E-irsaliye



ÖTV I ÖTV III

Maden Kanunu kapsamında; 
işletme ruhsatı sertifika sahibi

e-Uygulamalar/e-irsaliye

ÖTV I ÖTV III
işletme ruhsatı sertifika sahibi

Ya da maden üretim faaliyeti 
yapan gerçek-tüzel kişi

Şeker Kanunu 
2.md – b bendi

E-fatura 
uygulamasına dahil 

olanlardan GTİP 72-

GTİP 73

GÜBRE TAKİP 
SİSTEMİ



2018 ve müteakip 
dönemlerde 25 milyon Komisyoncu veya 

Tüccar Olarak Sebze-
Riskli 

e-Uygulamalar/e-irsaliye

dönemlerde 25 milyon 
TL  ve üzeri brüt satış 

hasılatı

Tüccar Olarak Sebze-
Meyve Ticareti Yapanlar

Riskli 

Mükellef Grupları

ÖTV I -ÖTV III

Gübre Takip Sistemi 

01.01.2020 tarihinden itibaren başlayanlar-

Takip eden dördüncü ayın başı



e-İrsaliye özellikli durumlar

e-Uygulamalar/e-irsaliye

1. e-irsaliye uygulamasına kayıtlı mükellefin,

e-fatura uygulamasına da başvuruda bulunması
gereklidir.

2. e-irsaliye, uygulamaya kayıtlı olan 
mükelleflerce karşılıklı olarak düzenlenir



e-İrsaliye özellikli durumlar

 e-irsaliye uygulamasına kayıtlı olmayanlara
düzenlenecek belgeler;

 Alıcısının malın sevki sırasında bilinmediği

e-Uygulamalar
/e-irsaliye Alıcısının malın sevki sırasında bilinmediği

durumlarda;

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.

/e-irsaliye



e-irsaliye uygulamasına kayıtlı olmayanlara düzenlenecek 
belgeler;

Alıcısının malın sevki sırasında bilinip, alıcının e-irsaliye uygulamasına kayıtlı olmaması 
durumunda ise;

e-Uygulamalar/e-irsaliye

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.



e - DEFTER



e-Uygulamalar/e-defter

e-fatura uygulamasına zorunlu olarak geçecek
mükellefler,

TTK 397. madde kapsamında Bağımsız TTK 397. madde kapsamında Bağımsız 
Denetime tabi olan şirketler

GİB tarafından vergiye uyum düzeyi düşük 
olarak tespit edilen mükelleflerin 



e-Uygulamalar/e-defter

Kamu Kurum ve Kuruluşları – İsteğe bağlı 
izleyen ayın başından itibaren

Defter Beyan Sistemi dışında kalan - İsteğe bağlı Defter Beyan Sistemi dışında kalan - İsteğe bağlı 
izleyen ayın başından itibaren

Tam bölünme, birleşme, tür değişikliği – Ticaret 
sicil 3 ay



e-Uygulamalar/e-defter

e-Defter Belge Türleri

 e-defter uygulamasında, GİB 
tarafından tanımlanmış 8 adettarafından tanımlanmış 8 adet
belge türü vardır.                                                                                                                            



e-Defter

e-Defterin işleyişi

 Aylık dönemler halinde
elektronik defterler oluşturulur
ve saklanmaya başlanır.ve saklanmaya başlanır.

 Aylık olarak oluşturulan
e-defterlere ilişkin berat
dosyaları döneminin 3. ayının
sonuna kadar oluşturulur.



35

e-Uygulamalar/e-defter



e-DEFTER

DEFTER BERAT DÖNEMİ

36

Dikkat

e-Uygulamalar/e-defter

Dikkat



Defter Berat Dönemi

e-Uygulamalar/e-defter



e-Uygulamalar/e-defter

Defter Raporu Beratı :

Aylık dönemler halinde ve aynı sürede (İlgili olduğu ayı Aylık dönemler halinde ve aynı sürede (İlgili olduğu ayı
takip eden üçüncü ayın son gününe kadar) Berat
dosyalarının yanı sıra Defter Raporu Beratının da GİB’e
gönderilmesi gerekmektedir.



Defter Raporu Beratı :

Örnek

e-Uygulamalar/e-defter



Defter Raporu Beratı

e-Uygulamalar/e-defter



Defter Raporu Beratı

e-Uygulamalar/e-defter



e -e -
SAKLAMA



e-Uygulamalar/e-saklama

• e-defter dosyaları ikincil kopyaları

• Berat dosyaları ikincil kopyaları

• 10 yıl boyunca muhafaza edilecek- Dikkat 
2020

• GİB Portal veya özel entegratör ile çalışmak 
mümkün (henüz yetkili entegratör yok)



e-Uygulamalar/e-saklama

1. Adım 

https://deftersaklama.gib.gov.tr

Adresinden kurulum dosyası indirilir. Adresinden kurulum dosyası indirilir. 



e-Uygulamalar/e-saklama
2. Adım – Dosya yolu belirleme-e-defter ve berat 
dosyalarının konulacağı ilgili klasörü belirleme

https://deftersaklama.gib.gov.tr



e-Uygulamalar/e-saklama

3. Adım – Dosya aktarımı

https://deftersaklama.gib.gov.tr



e-Uygulamalar/e-saklama
4. Adım – Yüklenen dosyaları görüntülemek için;

sunucuya gönderilen «e-defter listesi»

https://deftersaklama.gib.gov.tr



e-Uygulamalar/e-saklama

2020 yılı e-defter ve berat dosyalarının 
GİB sistemine aktarım zamanı - Pandemi



e-Uygulamalar/e-saklama

2021 yılı e-defter ve berat 
dosyalarının GİB sistemine aktarım dosyalarının GİB sistemine aktarım 

zamanı



e-saklamae-saklama



E - MUHASEBE 
FİŞİFİŞİ



e-Muhasebe Fişi Kullanımı

e-defter 
uygulamasına dahil 

mükellefler 
İhtiyari bir 

uygulamadırmükellefler 
tarafından uygulanır uygulamadır



e – MUHASEBE FİŞİ

e-Muhasebe Fişi Kullanımı

e –Muhasebe fişi uygulamasını tercih eden mükellef , elektronik
ortamda oluşturulan muhasebe fişlerinin e-imza yada mali
mühürle değişmezliğinin garanti altına alındığından, kağıt
ortamında saklanamayacaktır.



SMMM’ye ait

e–İmza 

Mükellefin 
Kendisi veya 

İstihdam 
ettiği Meslek 

e-Muhasebe Fişi Kullanımı

e–İmza 

veya

Mali Mühür

ettiği Meslek 
Mensubuna 

ait 

e–İmza 

veya

Mali Mühür



Zaman 
Damgası 

Zorunlu

TEK 
TEK

e-Muhasebe Fişi Kullanımı

Onaylama

Kayıt

Süresi

AYNI GÜNE 
AİT FİŞLER 
TOPLUCA

45 GÜN



TEŞEKKÜRLERTEŞEKKÜRLER


