
 

KARTALTEPE MAH. OLGUNLAR SK. No;22/2 BAKIRKÖY/İST. 

  TEL:0 (212) 660 92 13      FAX: 0 (212) 660 92 23  

www.yordamdenetim.com  yordam@yordamdenetim.com 

1 

 

SİRKÜLER NO: YORDAM–2017/S–52     İST. 20.12.2017 

 

SEVK İRSALİYESİ MÜSTAHSİL MAKBUZU VE 

SERBEST MESLEK MAKBUZU 

ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENEBİLECEKTİR.  

 

Maliye Bakanlığı “sevk irsaliyesi”, “müstahsil makbuzu” ve “serbest meslek makbuzu” 

belgelerinin elektronik ortamda elektronik belge olarak düzenlenebilmesi, alıcısına elektronik 

veya kağıt ortamında iletilmesi ile muhafaza ve ibraz edilebilmesine ilişkin usul ve esasları 

belirlemiştir. (17.12.2017 gün ve 30273 sayılı R. Gazetede yayınlanan 487 sıra nolu VUK 

tebliği)  

 

Her üç belgenin de uygulaması zorunlu bir uygulama olmayıp, mükellefler istemeleri 

halinde 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulamaya geçebilirler.  

 

Aşağıda her belge için ayrı ayrı kullanıma ilişkin özet bilgi verilmiştir.  

 

Elektronik irsaliye (e-İrsaliye) 

 

Bu Tebliğde düzenlenen e-İrsaliye belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt ortamdaki “sevk 

irsaliyesi” belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. 

 

Uygulamadan Yararlanma Yöntemleri ve Başvuru Esasları:  

 

Mükellefler e-İrsaliye Uygulamasından; 

 

a) Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla, 

 

b) e-İrsaliye 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, e-Fatura Uygulamasından yararlandıkları yöntem ile yararlanabilecek olup,  

 

Başkanlıkça aksi belirtilmediği sürece, e-Fatura Uygulamasından yararlandıkları yöntem 

dışında bir yöntem kullanamayacaklardır. 

 

Mükellefler, (a) ve (b) alt bentlerinde belirtilen yöntemlerden biri ile uygulamaya dâhil olmak 

istediklerinde; Gelir İdaresi Başkanlığının “www.efatura.gov.tr” internet adresinde 

yayımlanan “Elektronik İrsaliye Başvuru Kılavuzu’na uygun olarak e-İrsaliye Uygulamasına 

ilişkin gerekli başvuru işlemlerini yerine getirmeleri gerekmektedir. 

 

e-İrsaliye Uygulamasına (c) alt bendinde belirtilen yöntemle dahil olmak isteyen mükellefler; 

doğrudan Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerden herhangi birine başvuracak olup, 

ayrıca Başkanlığa başvuruda bulunmalarına gerek bulunmamaktadır. 
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Elektronik İrsaliyenin Düzenlenmesi ve İletilmesi: e-İrsaliyenin www.efatura.gov.tr internet 

adresinde yayımlanan e-İrsaliye Uygulamasına ilişkin teknik kılavuzlarda yer alan format ve  

 

e-İrsaliyenin malın fiili sevkinden önce (alıcısının henüz belli olmadığı ve malın fiili sevki 

sırasında muhtelif müşteriler adına kağıt ortamda irsaliye düzenlenmesi ve malın asıl 

muhatabına teslimi sırasında düzenlenecek e-İrsaliyeler hariç olmak üzere) düzenlenmesi ve 

Başkanlık sistemlerine başarılı olarak iletilmesi malın fiili sevki için yeterli olup, bununla 

birlikte düzenlenen e-İrsaliyenin Başkanlık sistemleri üzerinden alıcısına başarılı bir şekilde 

iletilmesi gerektiği tabiidir. 

 

Malın fiili sevki sırasında araç içinde e-İrsaliyenin bir örnek kağıt çıktısının bulundurulması 

ya da elektronik olarak görüntülenmesinin sağlanması zorunlu olup, söz konusu kağıt çıktı 

üzerinde ıslak imza ya da kaşe bulunması zorunlu değildir. Söz konusu kağıt çıktının, alıcıya 

verilmesi zorunlu olmadığı gibi malların alıcıya tesliminden sonra muhafaza veya ibraz 

edilme zorunluluğu da bulunmamaktadır. 

 

Düzenlenecek e-İrsaliyelerde, Başkanlık sistemlerinden elektronik ortamda sorgulanması, 

doğrulanması ve görüntülenmesine imkan vermek üzere; karekoda veya barkoda belge 

üzerinde yer verilmesi zorunludur. 

 

e-İrsaliye Uygulamasından yararlanan mükellefler e-İrsaliye Uygulamasına kayıtlı olmayan 

mükelleflere kağıt irsaliye düzenlemeye devam edeceklerdir. 

 

e-İrsaliye Yanıtı: Kendisine e-İrsaliye düzenlenen mükellefler, istemeleri halinde, e-İrsaliye 

belgesine konu mallara ilişkin olarak ne kadarlık kısmının teslim alındığını/kabul edildiğini, 

teslim alınmayan mallara ilişkin olarak, kabul edilmeyen mal miktarını ve nedenini uygulama 

üzerinden e-İrsaliye Yanıtı ile e-İrsaliye belgesini düzenleyene iletebilirler. 

 

e-İrsaliye Yanıtı ile yapılan kısmi kabul durumlarında, kabul edilmeyen malların satıcısına 

geri gönderimi için ayrıca e-İrsaliye düzenlenmesi gerekmektedir. 

 

 

Elektronik müstahsil makbuzu (e-müstahsil makbuzu) 

 

e-Müstahsil Makbuzu, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt müstahsil makbuz ile aynı hukuki 

niteliklere sahiptir. 

 

Uygulamadan Yararlanma Yöntemleri ve Başvuru Esasları:  

 

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, 
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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-Müstahsil Makbuzu Düzenlenmesi ve Teslimi: Elektronik ortamda düzenlenen ve 

elektronik sertifika ile imzalanan e-Müstahsil Makbuzunun en az bir nüsha kağıt çıktısı 

alınarak, çıktının her iki tarafça ıslak imza ile imzalanması ve satıcı çiftçiye verilerek çiftçi 

tarafından kağıt ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir. e-Müstahsil Makbuzunun tüccar 

nüshası ise elektronik sertifika ile imzalı olarak elektronik ortamda muhafaza edilmesi 

gerekmektedir. 

 

Düzenlenecek e-Müstahsil Makbuzlarının Başkanlık sistemlerinden elektronik ortamda 

sorgulanması ve doğrulanmasına imkan vermek üzere; karekoda veya barkoda belge üzerinde 

yer verilmesi zorunludur. 

 

 

Elektronik serbest meslek makbuzu (e-serbest meslek makbuzu) 

 

Genel Olarak e-Serbest Meslek Makbuzu: Hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan 

“serbest meslek makbuzu”nun, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, 

muhatabının talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilmesi, elektronik 

ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesi ve Başkanlığa elektronik ortamda raporlanabilmesine 

ilişkin düzenlemelerdir.  

 

Bu Tebliğde düzenlenen e-Serbest Meslek Makbuzu, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt 

serbest meslek makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. 

 

Uygulamadan Yararlanma Yöntemleri ve Başvuru Esasları: Mükellefler,  

 

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, 

 



 

KARTALTEPE MAH. OLGUNLAR SK. No;22/2 BAKIRKÖY/İST. 

  TEL:0 (212) 660 92 13      FAX: 0 (212) 660 92 23  

www.yordamdenetim.com  yordam@yordamdenetim.com 

4 

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 Makbuzu Düzenlenmesi ve Teslimi: Elektronik ortamda düzenlenen ve 

elektronik sertifika ile imzalanan e-Serbest Meslek Makbuzu belgesinin, muhatabının talebi 

çerçevesinde ıslak imzalı kağıt çıktısı verilerek ya da elektronik ortamda iletilerek teslim 

edilmesi gerekmektedir.  

 

e-Serbest Meslek Makbuzu çıktısının ıslak imza ile imzalanması yerine serbest meslek 

erbabının imzasının notere tasdik ettirilip, e-Serbest Meslek Makbuzu üzerine atılacak ıslak 

imza yerine geçmek üzere hazır imzalı olarak düzenlenip teslim edilmesi de mümkündür. 

 

Tebliğ kapsamında Başkanlıktan e-Serbest Meslek Makbuzu izni alan mükelleflerin, 

elektronik ortamda oluşturdukları serbest meslek makbuzunu elektronik ortamda muhafaza ve 

ibraz etmeleri gerekmektedir. Kendisine e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlenen mükellefler 

ise teslim yöntemine göre e-Serbest Meslek Makbuzunun kağıt çıktısını veya elektronik 

ortamdaki halini muhafaza ve ibraz etmeleri gerekmektedir. 

 

Düzenlenecek e-Serbest Meslek Makbuzlarının Başkanlık sistemlerinden elektronik ortamda 

sorgulanması ve doğrulanmasına imkan vermek üzere; karekoda veya barkoda belge üzerinde 

yer verilmesi zorunludur. 

 

SAYGILARIMIZLA,…  


