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TEBLİĞ

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı (Gel�r İdares� Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 509)’NDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 526)

 
MADDE 1 – 19/10/2019 tar�hl� ve 30923 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Verg� Usul Kanunu Genel

Tebl�ğ� (Sıra No: 509)’n�n “IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geç�ş Zorunluluğu” başlıklı bölümünün (a) fıkrasına
aşağıdak� bent eklenm�şt�r.

“6. Sosyal Güvenl�k Kurumu �le sözleşme �mzalayan sağlık h�zmet� sunucuları �le med�kal malzeme ve
�laç/etken madde tem�n eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezler�, dal merkezler�, d�yal�z merkezler�, Sağlık
Bakanlığından ruhsatlı d�ğer özelleşm�ş tedav� merkezler�, tanı, tetk�k ve görüntüleme merkezler�, laboratuvarlar,
eczaneler, tıbb� c�haz ve malzeme tedar�kç�ler�, opt�syenl�k müesseseler�, �ş�tme merkez�, kaplıcalar, beşer� tıbb� ürün/
ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel k�ş�ler� ve bunların tüzel k�ş�l�ğ� olmayan şubeler�, ecza depoları vb.).”

MADDE 2 – Aynı Tebl�ğ�n “IV.1.5. e-Fatura Uygulamasına Geç�ş Süres�” başlıklı bölümünün b�r�nc� fıkrasına
aşağıdak� (d) bend� eklenm�şt�r.

“d) Bu Tebl�ğ�n “IV.1.4” numaralı bölümünün (a) fıkrasının (6) numaralı bend�nde sayılanlar 1/7/2021
tar�h�nden �t�baren, bu tar�hten sonra Sosyal Güvenl�k Kurumu �le sözleşme �mzalayanlar �se söz konusu Kuruma
fatura düzenlemeye başlamadan önce e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.”

MADDE 3 – Aynı Tebl�ğ�n “IV.2.4.3. e-Arş�v Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Get�r�len D�ğer
Faturalar” başlıklı bölümünün b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“e-Arş�v Fatura uygulamasına dah�l olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tar�h�nden �t�baren düzenlenecek
faturaların, verg�ler dah�l toplam tutarının 30 B�n TL’y� (verg� mükellefler�ne düzenlenenler açısından verg�ler dah�l
toplam tutarı 5 B�n TL’y�) aşması hal�nde, söz konusu faturaların, bu Tebl�ğ�n “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümler�nde
bel�rt�len �st�sna� durumlar har�c�nde, “e-Arş�v Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portal�
üzer�nden ya da Başkanlığın e-Belge düzenleme portal�ne gerekl� entegrasyonları sağlayarak Başkanlıktan �z�n alan
özel entegratör kuruluşların s�stemler� aracılığıyla düzenlenmes� zorunludur. Söz konusu faturaların bu Tebl�ğ�n “V.7.”
ve “VIII.” numaralı bölümler�nde bel�rt�len �st�sna� durumlar har�c�nde e-Arş�v Fatura yer�ne matbu (kağıt) fatura
olarak düzenlenmes� veya alınması hal�nde, faturayı düzenleyen �le n�ha� tüket�c� dışındak� verg� mükellef�yet�
bulunan alıcı hakkında düzenlenen veya alınan her b�r kağıt fatura �ç�n ayrı ayrı olmak üzere Kanunun 353 üncü
maddes�nde öngörülen ceza� hüküm uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Tebl�ğ�n “IV.3.6. e-İrsal�ye Uygulamasına Geç�ş Süres�” başlıklı bölümünün �k�nc� fıkrası
aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“1/1/2020 tar�h�nden �t�baren; Özel Tüket�m Verg�s� Kanununa ekl� (I) sayılı l�stedek� malların �mal�, �thal�,
tesl�m� vb. faal�yetler� neden�yle EPDK’dan l�sans alanlar, Özel Tüket�m Verg�s� Kanununa ekl� (III) sayılı l�stedek�
malları �mal, �nşa veya �thal edenler, maden ruhsat veya sert�f�kası alanlar (yaptıkları sözleşmeye �st�naden maden
üret�m faal�yet�nde bulunan mükellefler dah�l), şeker �mal�n� gerçekleşt�renler, dem�r, çel�k ürünler�n�n �mal, �thal veya
�hracını gerçekleşt�renler, Gübre Tak�p S�stem�ne dah�l olanlar, Hal Kayıt S�stem� kapsamındak� sebze ve meyveler�n
toptan t�caret�n� yapmaya başlayan tüccar veya kom�syoncular söz konusu şartların sağlandığı ayı �zleyen dördüncü
ayın başından, �lg�l� hesap dönem� brüt satış hasılatı (veya satışları �le gayr�saf� �ş hasılatı) 25 M�lyon TL ve üzer� olan
mükellefler�n �se müteak�p hesap dönem�n�n yed�nc� ayı başından �t�baren e-İrsal�ye uygulamasına geçmeler� ve bu
tar�hten �t�baren düzenleyecekler� sevk �rsal�yeler�n� bu Tebl�ğ�n “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümler�nde bel�rt�len
�st�sna� durumlar har�c�nde, e-İrsal�ye olarak düzenlemeler� ve kayıtlı kullanıcılardan e-İrsal�ye olarak almaları
zorunludur.”

MADDE 5 – Aynı Tebl�ğ�n “IV.10.1. Genel Olarak” başlıklı bölümünün b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“e-Döv�z Alım-Satım Belges� uygulaması, döv�z alım ve satım faal�yet�nde bulunan yetk�l� müesseseler dah�l
olmak üzere �lg�l� mevzuat gereğ�nce döv�z alım-satım belges� düzenleyeb�len tüm mükellefler tarafından kağıt
ortamda düzenlemekte olan Döv�z Alım Belges� ve Döv�z Satım Belges�’n�n, elektron�k ortamda düzenlenmes�,
muhatabına taleb� doğrultusunda elektron�k veya kağıt ortamda �let�leb�lmes�, elektron�k ortamda muhafaza ve �braz
ed�leb�lmes�ne �mkan veren uygulamadır.”

MADDE 6 – Aynı Tebl�ğe aşağıdak� “IV.12. e-Ad�syon Uygulaması” başlıklı bölüm eklenm�şt�r.
“IV.12. e-Ad�syon Uygulaması
IV.12.1. Genel Olarak
185, 200, 298 ve 299 Sıra No.lu Verg� Usul Kanunu Genel Tebl�ğ� uyarınca, masada serv�s yapılan ve gerçek

usulde (b�lanço veya �şletme hesabı esasına göre) verg�lend�r�len h�zmet �şletmeler� (lokanta, kafeterya, pastane,
gaz�no, bar, pavyon g�b�) tarafından kullanılması zorunluluğu bulunan ve kağıt ortamda düzenlenmekte olan



“ad�syon”un elektron�k belge olarak düzenlenmes�, muhafaza ve �braz ed�leb�lmes� �le belge veya b�lg�ler�n�n
Başkanlığa elektron�k ortamda �let�lmes�ne veya raporlanmasına �l�şk�n düzenlemeler bu bölümün konusunu
oluşturmaktadır.

Bu Tebl�ğde düzenlenen e-Ad�syon belges�, yen� b�r belge türü olmayıp, kâğıt ortamdak� “Ad�syon” belges� �le
aynı hukuk� n�tel�klere sah�pt�r.

IV.12.2. e-Ad�syon Uygulamasına Dâh�l Olma
e-Ad�syon uygulaması bu Tebl�ğ�n “IV.12.4.” numaralı bölümünde bel�rt�len mükellefler dışındak� mükellefler

�ç�n zorunlu b�r uygulama olmayıp, uygulamaya dah�l olmak �steyen mükellefler�n;
a) e-Fatura ve e-Arş�v Fatura uygulamalarına dâh�l olması,
b) Bu Tebl�ğde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, e-Ad�syon belges�n� düzenleyeb�lme, muhafaza ve

�braz edeb�lme, belge ve b�lg�ler�n� elektron�k ortamda Başkanlığa �leteb�lme konusunda gerekl� hazırlıklarını
tamamlamış olması,

c) Bu Tebl�ğ�n “V.1.” numaralı bölümünde bel�rt�len, uygulamadan yararlanma yöntemler� arasında bulunan
“Özel Entegratör Yöntem�” ya da “Doğrudan Entegrasyon Yöntem�”nden b�r�s�n� terc�h ederek başvuru esaslarına
uygun şek�lde e-Ad�syon uygulamasına dâh�l olmak �ç�n başvuruyu yapması,

gerekmekted�r.
IV.12.3. e-Ad�syon Belges�n�n Düzenlenmes� ve Belgede Bulunması Gereken B�lg�ler
Bu bölümde bel�rt�len gerçek usulde verg�lend�r�len h�zmet �şletmeler� tarafından sunulan h�zmet�n veya

emt�anın c�ns ve m�ktarını göstermek amacıyla düzenlenen ad�syon belgeler�, e-Ad�syon uygulamasına dah�l olan
mükellefler tarafından müşter�den s�par�ş alınırken Başkanlıkça bel�rlenen asgar� b�lg�ler� �ht�va edecek �çer�kte ve
bel�rlenen belge formatında elektron�k ortamda düzenlenecekt�r.

Elektron�k ortamda düzenlenen ad�syon belges�n�n, h�zmet�n sunumu süres�nce müşter�n�n masasında kağıt
çıktısının bulundurulması zorunlu olmayıp, oluşturulmaya başlanan (açılan) her ad�syon belges�n�n h�zmet�n
tamamlanması �le b�rl�kte eş zamanlı olarak, ayrıca üzer�nde e-Ad�syon Belges�n�n evrensel tek�l numarasının (ETTN)
yer alacağı e-Fatura, e-Arş�v Fatura ya da yen� nes�l ÖKC’lerden düzenlenen perakende satış f�ş�n�n düzenlenmes�
zorunludur.

e-Ad�syon belges�nde aşağıda yer alan b�lg�ler�n bulunması zorunludur:
a) H�zmet �şletmes�n�n adı, soyadı veya unvanı, verg� da�res�, TCKN/VKN’s� ve adres�,
b) e-Ad�syon belges�n�n düzenlenme tar�h�, saat ve dak�ka olarak düzenlenme zamanı, evrensel tek�l numarası

ve e-Belge numarası,
c) Sunulan h�zmet�n veya emt�anın adı (c�ns�) ve m�ktarı,
ç) H�zmet�n tamamlanması �le b�rl�kte düzenlenecek e-Fatura, e-Arş�v Fatura veya yen� nes�l ÖKC’den

düzenlenecek perakende satış f�ş�nde yer alacak verg�ler har�ç ve dah�l toplam h�zmet tutarı,
d) Düzenlenen e-Ad�syon belges�n�n �l�şk�l� olduğu e-Fatura veya e-Arş�v Fatura’nın evrensel tek�l tanımlama

numarası (ETTN) veya perakende satış f�ş�n�n düzenlend�ğ� ÖKC’n�n c�haz s�c�l numarası.
Başkanlık, �ht�yaç duyulması hal�nde söz konusu b�lg�lere �lave b�lg�ler�n de e-Ad�syon belges�nde

bulunmasını, mükelleflere gerekl� duyuruları ebelge.g�b.gov.tr adres�nde yaparak �steyeb�l�r.
Mükellefler e-Ad�syon belges� üzer�ndek� zorunlu b�lg�lere �lave olarak �ht�yaçları doğrultusunda farklı

b�lg�lere de yer vereb�leceklerd�r.
IV.12.4. e-Ad�syon Uygulamasına Geç�ş Zorunluluğu
Başkanlık, ad�syon belges� düzenleyen h�zmet �şletmeler�ne, yıllık veya aylık satış hasılatı tutarlarını d�kkate

alarak, geç�ş hazırlıkları �ç�n en az 3 ay geç�ş süres� vermek ve yazılı b�ld�r�m ya da ebelge.g�b.gov.tr adres�nde
duyurmak suret�yle e-Ad�syon uygulamasına geçme zorunluluğu get�rmeye yetk�l�d�r.

Yazılı b�ld�r�m veya duyuru yapılan mükellefler�n yazılı b�ld�r�m ve duyuruda bel�rt�len süreler �ç�nde e-
Ad�syon uygulamasına dâh�l olmaları gerekmekted�r. Yazılı b�ld�r�m veya duyuru yapılan mükellefler�n, yazıda veya
duyuruda bel�rt�len süreler �ç�nde e-Ad�syon uygulamasına dah�l olması ve düzenleyeceğ� ad�syon belgeler�n�, e-
Ad�syon belges� olarak düzenlemeler� gerekmekted�r. Bu zorunluluğa uymayan mükellefler hakkında Kanunda
öngörülen ceza� hükümler uygulanır.

IV.12.5. e-Ad�syon Uygulamasına Geç�ş Süres�
Başkanlık tarafından e-Ad�syon uygulamasına zorunlu olarak dah�l olacağı yazılı b�ld�r�m veya duyuru �le

b�ld�r�len mükellefler�n, Başkanlık tarafından yapılan b�ld�r�m veya duyuruda bel�rt�len süre �ç�nde e-Ad�syon
uygulamasına dah�l olmaları ve bu tar�hten �t�baren bu Tebl�ğ�n “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümler�nde bel�rt�len
�st�sna� durumlar har�c�nde, ad�syon belges�n�, e-Ad�syon belges� olarak düzenlemeler� zorunludur.

IV.12.6. Ceza Uygulaması
Zorunluluk get�r�ld�ğ� halde e-Ad�syon uygulamasına süres� �ç�nde geçmeyen mükellefler �le e-Ad�syon

şekl�nde düzenlenmes� gereken ad�syon belges�n�, bu Tebl�ğ�n “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümler�nde bel�rt�len
�st�sna� durumlar har�c�nde e-Ad�syon belges� olarak düzenlemeyen mükellefler (kağıt ad�syon olarak düzenleyenler
dah�l) hakkında Kanunda öngörülen ceza� hükümler uygulanır.”

MADDE 7 – Aynı Tebl�ğ�n “V.9. Mal� Mühür” başlıklı bölümünün sonuna aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.



“Başkanlık, B�lg� Teknoloj�ler� ve İlet�ş�m Kurumu tarafından yetk�lend�r�len elektron�k sert�f�ka h�zmet
sağlayıcı kuruluşlarından mal� mühür üret�m� konusunda Başkanlıkça bel�rlenen ve ebelge.g�b.gov.tr �nternet
adres�nde yayımlanan "Mal� Mühür Üret�m� Başvuru, Değerlend�rme ve İz�n Kılavuzu"nda açıklanan tekn�k koşulları
sağlayan kuruluşları da mal� mühür üret�m� ve satışı konusunda yetk�lend�reb�l�r. Başkanlıkça yetk�lend�r�len
elektron�k sert�f�ka h�zmet sağlayıcı kuruluşlar ebelge.g�b.gov.tr adres�nde yayınlanır.”

MADDE 8 – Aynı Tebl�ğe “V.10. e-Belgelere İl�şk�n İptal/İt�raz, İhbar ve İhtarların B�ld�r�lmes�” başlıklı
bölüm eklenm�şt�r.

“V.10. e-Belgelere İl�şk�n İptal/İt�raz, İhbar ve İhtarların B�ld�r�lmes�
Bu Tebl�ğ kapsamında düzenlenen e-Belgelere �l�şk�n olarak 13/1/2011 tar�hl� ve 6102 sayılı Türk T�caret

Kanununun 18 �nc� maddes�n�n üçüncü fıkrası uyarınca noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenl�
elektron�k �mza kullanılarak kayıtlı elektron�k posta s�stem� �le yapılan �hbar veya �htarlar �le e-Belge �ptal �şlemler�n�n
1/5/2021 tar�h�nden �t�baren, ebelge.g�b.gov.tr adres�nde yayımlanacak kılavuzda bel�rt�len usul, esas ve süreler �ç�nde,
elektron�k ortamda Başkanlık b�lg� �şlem s�stem�ne b�ld�r�lmes� zorunludur.”

MADDE 9 – Aynı Tebl�ğ�n “VIII-D�ğer Hususlar” başlıklı bölümünün sonuna aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“Başkanlık, kend�ler�ne e-Belge uygulamalarına geç�ş zorunluluğu get�r�len mükellefler�n zorunluluklarının

başlayacağı tar�he kadar e-Belge uygulamalarından yararlanma yöntemler�nden herhang� b�r�n� seçerek uygulamaya
dah�l olmamaları hal�nde, bu Tebl�ğ�n “V.1.1.” numaralı bölümünde bel�rt�len “GİB Portal Yöntem�ne göre kullanıcı
hesaplarını re’sen tanımlamaya yetk�l�d�r.”

MADDE 10 – Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 11 – Bu Tebl�ğ hükümler�n� Haz�ne ve Mal�ye Bakanı yürütür.
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