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SİRKÜLER NO: 2017/16 

KONU: MÜKELLEFLER İSTEMELERİ HALİNDE 1 OCAK 2018 
TARİHİNDEN İTİBAREN E-İRSALİYE, E-MÜSTAHSİL MAKBUZU, E- SERBEST MESLEK 
MAKBUZU UYGULAMASINDAN FAYDALANABİLECEKLER. 
 

487 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 17 Aralık 2017 Tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi.  İlgili tebliğ 
hükümlerince Mükellefler istemeleri halinde 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu, 
e- Serbest Meslek Makbuzu uygulamasından faydalanabilecekler. 
 

e-İRSALİYE: 
a) 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında getirilen e-Fatura Uygulamasından 

yararlanma iznine sahip olan, 
b) Bu Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, e-İrsaliye düzenleyebilme ve iletebilme 

konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olan ve 
c) www.efatura.gov.tr” internet adresinde yayımlanan “Elektronik İrsaliye Başvuru Kılavuzu”na uygun 

olarak gerekli başvuru işlemlerini yerine getiren, 
 
e-MÜSTAHSİL MAKBUZU 
Mükellefler, e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasından; 
a) Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla, 
b) e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını 

sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan ve www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan 
GİB Portalı aracılığıyla, 

c) Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla, 
olmak üzere üç yöntemden herhangi birini seçerek yararlanabileceklerdir. 
Mükelleflerin, (a) ve (b) alt bentlerinde belirtilen yöntemlerden biri ile uygulamaya dahil olmak 

istediklerinde; Gelir İdaresi Başkanlığın “www.efatura.gov.tr” internet adresinde yayımlanan “Elektronik 
Müstahsil Makbuzu Başvuru Kılavuzu”na uygun olarak gerekli başvuru işlemlerini yerine getirmeleri 
gerekmektedir. 

e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasına (c) alt bendinde belirtilen yöntemle dahil olmak isteyen mükellefler; 
doğrudan Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerden herhangi birine başvuracak olup, bu mükelleflerin ayrıca 
Başkanlığa başvuruda bulunmalarına gerek bulunmamaktadır. 

 
e-SERBEST MESLEK MAKBUZU 
Mükellefler (Noterler Hariç), e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasından; 
a) Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla, 
b) e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel 

kullanımını sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan ve www.efatura.gov.tr internet adresinde 
hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla, 

c) Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla, 
olmak üzere üç yöntemden herhangi birini seçerek yararlanabileceklerdir. 
Mükellefler, (a) ve (b) alt bentlerinde belirtilen yöntemlerden biri ile uygulamaya dahil olmak 

istediklerinde; Başkanlığın “www.efatura.gov.tr” internet adresinde yayımlanan “Elektronik Serbest Meslek 
Makbuzu Başvuru Kılavuzu”na uygun olarak gerekli başvuru işlemlerini yerine getirmeleri gerekmektedir. 

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına (c) alt bendinde belirtilen yöntemle dahil olmak isteyen 
mükellefler; doğrudan Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerden herhangi birine başvuracak olup, bu 
mükelleflerin ayrıca Başkanlığa başvuruda bulunmalarına gerek bulunmamaktadır. 

 
e-Serbest Meslek Makbuzunda Bulunması Gereken Bilgiler: e-Serbest Meslek Makbuzu belgesinde 

aşağıda yer alan bilgilerin bulunması zorunludur. 
a) Serbest meslek erbabının; adı, soyadı, vergi dairesi, VKN veya TCKN’si, adresi, 
b) Müşterinin adı, soyadı veya unvanı, adresi, vergi mükellefi ise vergi dairesi, VKN veya TCKN’si, 
c) Belgenin düzenlenme tarihi ile saat ve dakika olarak düzenlenme zamanı ve belge numarası, 



PKF İSTANBUL - ADAY BAĞIMSIZ DENETİM ve SMMM A.Ş.  
29 Ekim Caddesi İstanbul Vizyon Park A-1 Blok Kat: 8 No:86 Bahçelievler-İstanbul, Türkiye 

T: 0212 426 00 93 F: 0212 426 84 44 
www.pkfistanbul.com info@pkfistanbul.com 

 

ç) Alınan paranın miktarı (varsa vergi tevkifatı tutarları ve katma değer vergisi tutarları ayrıntılı olarak 
gösterilecek şekilde). 

Başkanlık, ihtiyaç duyulması halinde söz konusu bilgilere ilave bilgilerin de e-Serbest Meslek Makbuzu 
belgesinde bulunmasını mükelleflere gerekli duyuruları www.efatura.gov.tr internet adresinde yaparak 
isteyebilir. 

Mükellefler e-Serbest Meslek Makbuzu üzerindeki zorunlu bilgilere ilave olarak ihtiyaçları doğrultusunda 
farklı bilgilere de yer verebileceklerdir. 

 
 
Diğer Hususlar: 
Tebliğe konu uygulamaları kendi sistemi üzerinden kullananlar, bu uygulamalara ait elektronik kayıtların 

bozulması, silinmesi, zarar görmesi, işlem görememesi halleri ile olağanüstü durumların meydana gelmesi 
halinde, durumu Başkanlığa üç iş günü içinde bildirerek bu kayıtları nasıl tamamlayacağına ilişkin ayrıntılı bir 
plan sunmak zorundadır. 

 
Tebliğe konu uygulamaları kendi sistemi üzerinden kullananlar, bilgi işlem sistemlerini oluşturan 

donanımların bir kısmının veya tamamının haczedilmesi veya yetkili mercilerce el konulması halinde, durumu 
en geç üç iş günü içerisinde Başkanlığa bildirmek zorundadır. 

 
Tebliğe konu uygulamaları kendi sistemi üzerinden kullananlar, bilgi işlem sistemini oluşturan yazılım, 

donanım, dosya, dokümantasyon ve benzeri unsurları, hiçbir şekilde kısmen veya tamamen vergi inceleme 
elemanlarının veya Başkanlıkça görevlendirilecek personelin erişimini ve denetlemesini engelleyecek bir 
sözleşme veya lisansa konu edemezler. 

 
Tebliğe konu uygulamaları kendi sistemi üzerinden kullananlar, Başkanlığın talebi üzerine belgelere ait 

bilgilerin oluşturulması veya muhafazası sırasında kullanılan donanımların bulunduğu adres veya adreslerde 
inceleme ve tespit yapılabilmesi için gerekli olacak her türlü teknik ve fiziksel imkanı (uygun donanım ve 
yazılımlar, terminallere ulaşım izinleri ve uzman personel gibi) sunmak zorundadır. 

 
Tebliğe konu uygulamaları kendi sistemi üzerinden kullananlar ile izin alan özel entegratörlerin, 

Defterdarlık veya Vergi Dairesi Başkanlıkları ile anlaşmalı matbaa işletmeciliği sözleşmesi yapma zorunlulukları 
bulunmamaktadır. 

 
Tebliğe konu elektronik belge uygulamalarına dahil olan mükellefler, uygulamaya dahil oldukları tarihi 

izleyen üçüncü ayın sonuna kadar, kağıt ortamda da söz konusu belgeleri düzenleyebilirler. Ancak aynı işlem için 
elektronik belge veya kağıt ortamdaki belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir. Elektronik 
belge uygulamalarına dahil olunan tarihi izleyen üçüncü ayın sonundan sonra, belgelerin elektronik belge olarak 
düzenlenmesi zorunlu olup, kağıt ortamda belge düzenlenmesi halinde 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yazılı 
cezalar tatbik edilecektir. 

 
Bu Tebliğde belirtilen elektronik belgeleri düzenleme yetkisi bulunan mükelleflerin, sistemlerinde arıza 

veya kesinti meydana gelmesi veya diğer mücbir sebep durumlarında, düzenlenmek üzere yeterli miktarda 
matbu belgeleri bulundurmaları zorunludur. Bu şekilde belge düzenlemek istisnai bir uygulama olup, belge 
düzenlemeye başlamadan önce Başkanlığa konu hakkında bilgi verilmesi ve süreklilik arz etmemesi 
gerekmektedir. Süreklilik arz etmesi halinde, uygulamalardan kendi bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu 
yöntemi ile yararlanan mükelleflerin, entegrasyon izinleri Başkanlıkça iptal edilebilecek olup, 
GİB Portal hesapları otomatik olarak açılacaktır. Bu durum entegrasyon izni iptal edilen mükelleflerin, iznin 
iptalinden sonra, uygulamalardan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığı ile yararlanmalarına engel 
teşkil etmez. 

 
Burada belirtilen konularda ilave bilgi ihtiyacında bizimle temasa geçmenizi rica ederiz. 

Saygılarımızla  

PKF İstanbul 

 

 

Eki için tıklayın 

http://www.pkfistanbul.com/download/vergi-usul-kanunu-genel-tebligi-487-17-12-2017.pdf

