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            İZMİR      

                      22.12.2017 
Sayı  : YMM.03.2017-74 
Konu: 487 VUK tebliğinde “sevk irsaliyesi”, “müstahsil makbuzu” ve “serbest meslek makbuzu” 
belgelerinin kağıt belge yerine, elektronik ortamda; elektronik belge olarak düzenlenmesi, iletilmesi 
ile muhafaza ve ibraz edilebilmesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır. 
 
 
 

  Muhasebe Müdürlüğüne, 

17.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 487 seri nolu VUK tebliği ile yaygın olarak 
kullanılan belgeler arasında yer alan “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 esaslar 
açıklanmıştır. 

 Uygulamadan istemeleri halinde 1.1.2018 tarihinden itibaren yukarıda belirtilen belgeler 
elektronik ortamda düzenlemeleri mümkün olup, zorunluluk getirilmemiştir. 

 e-irsaliye düzenlemesi seçen mükellefler sadece e-irsaliye kayıtlı mükelleflere elektronik 
ortamda düzenleme yapacaklar. Diğer mükelleflere kağıt ortamda düzenlemeye devam edeceklerdir. 
e-irsaliye olarak düzenlenmesi durumunda çıktısının mal hareketinde araçta bulunması gerekecektir. 

 Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal satın alınmasında kullanılmakta olan 
müstahsil makbuzunun elektronik ortamda izlenebilmesi amacıyla elektronik belge olarak 
elektronik ortamda düzenlenmesi ile kağıt ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi imkanı 
getirilmiştir. 

 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. 

 Yine tebliğde hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “serbest meslek makbuzu”nun, 
elektro nik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, muhatabının talebi doğrultusunda 
elektronik veya kağıt ortamda iletilebilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesi  ile 
ilgili düzenlemeler yapılmıştır. 

Mükellefeler yukarıdaki belgeleri elektronik ortamda düzenlemek istemeleri halinde; 
 
1-Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla, 
2-www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla veya 
3-Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla olmak üzere üç 

yöntemden herhangi birini seçerek yararlanabileceklerdir. 
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Belgeleri elektronik ortamda düzenlemek isteyen mükellefler tebliğde ve 
“www.efatura.gov.tr” internet adresinde yayımlanan uygulama veya teknik kılavuzlarda açıklamalara 
uymak zorundadırlar.  

Saygılarımızla. 

 

 
Sun Bağımsız Denetim ve 
Yeminli Mali Müşavirlik A. 


