
  

SORU:  CEVAP:  

Malın Alıcı tarafından taşınması/taşıttırılması 

durumunda e-İrsaliye düzenlenmesi gerekir mi?  
Evet, sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekir. e-İrsaliye düzenleyen ve alan aynı 

taraf olabilir.  

Muhtelif kişilere düzenlenen irsaliyeler, e-irsaliye 

kapsamında olacak mı?  

  

Malın fiili sevki sırasında muhtelif müşteriler adına düzenlenen irsaliyeler kâğıt 

ortamda düzenlenmeye devam edecektir.   

Ancak malın asıl muhatabına teslimi sırasında e-İrsaliye düzenlenmesi 

gerekmektedir.  

  

e-Fatura ve e-irsaliye için aynı posta kutusu ve 

gönderici birim etiketi tanımlanabilir mi?  

  

Evet, e-Fatura uygulamasında kullanılan etiketler, e-irsaliye uygulaması için 

de kullanılmaya başlanacaktır.  e-İrsaliye etiketi farklı, e-fatura etiketi farklı 

tanımlanamaz.  

  

  

İrsaliye yanıtı, iade işlemi için düzenlenmesi 

gereken irsaliyenin yerine kullanılabilir mi?  

  

Hayır. e-İrsaliye yanıtı, iade işlemi için düzenlenecek olan sevk e-irsaliyenin  

yerine geçmiyor. e-İrsaliye yanıtı sadece malların teslim alındığının veya 

hasarlı/eksik malların belirtilmesi için kullanılacak olan elektronik belgedir.   

Hasarlı/fazla/kabul edilmeyen ürünlerin satıcısına geri gönderimi için yeni 

sevk e-irsaliyesi düzenlenmelidir.  

e-İrsaliye uygulamasına gönüllü olarak dahil 

olunduğunda e-fatura uygulamasına da dahil 

olmak zorunlu mu?  

  

Evet, e-irsaliye uygulamasına gönüllü olarak dahil olunsa bile, öncelikle 

efatura uygulamasına geçiş zorunludur.  

  



 

e-İrsaliye  uygulamasıyla ilgili zorunluluklar nedir?  

  

İlgili açıklamalar 487 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve e-İrsaliye 

teknik kılavuzlara istinaden belirtilmiştir.  

  

1. e-İrsaliyenin malın fiili sevkinden önce (alıcısının henüz belli olmadığı 

ve malın fiili sevki sırasında muhtelif müşteriler adına kâğıt ortamda irsaliye 

düzenlenmesi ve malın asıl muhatabına teslimi sırasında düzenlenecek 

eİrsaliyeler hariç olmak üzere) düzenlenmesi ve Başkanlık sistemlerine başarılı 

olarak iletilmesi gerekmektedir.  
  

2. Malın fiili sevki sırasında araç içinde de e-İrsaliyenin bir çıktısının 

bulunması ya da elektronik olarak görüntülenmesinin sağlanması zorunludur. 

Çıktı üzerinde ıslak imza ya da kaşe bulunması zorunlu değildir.   

Söz konusu kâğıt çıktının, alıcıya verilmesi zorunlu değildir. Mallar teslim 

alındıktan sonra alıcı tarafından muhafaza zorunluluğu da bulunmamaktadır.  

  

3. e-İrsaliyelerde karekoda veya barkoda belge üzerinde yer verilmesi 

zorunludur.   

Bu konuyla ilgili sistemlerinizde geliştirme yapma ihtiyacınız bulunmuyor. 

Logo Özel Entegratör sunucusunda e-İrsaliye belge UBL’line karekod bilgisini 

ekliyor olacağız. Karekodun gösterimi ise irsaliye görsel tasarımı aracılığıyla 

(XSLT) yapılacaktır. GeneralFormDispatch ve yapılacak olan e-İrsaliye tasarım 

aracında karebarkod alanı bulunacaktır.  

NOT : Logo Özel Entegratör sunucusu aracılığı ile eklenecek olan karebarkod 

Gelir İdaresinin zorunlu tuttuğu e-İrsaliye’nin ETTN numarasını içerecektir.  

4. e-İrsaliyenin düzenlenmesinden önce e-Fatura düzenlenmiş ise, e-

İrsaliye üzerinde e-Fatura tarihinin ve belge numarasının bulunması 

zorunludur.  

  

5. Mükellefler e-İrsaliye düzenlerken, Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer 

kanun ve düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uymak zorundadır.  

  



Taşıma irsaliyesi e-irsaliye kapsamında olacak mı?  

Hayır olmayacak. Sadece “sevk irsaliye” belgesi e-irsaliye kapsamına dahil 

edilmiştir.  

Özet olarak sevk ve taşıma irsaliyesi farkı;  

Sevk irsaliyesi: Malın alıcıya teslim edilmek üzere taşınması ve taşıttırılması 

halinde düzenlenir.  

Taşıma irsaliyesi: Malın alıcıya teslim edilmek üzere ücret karşılığında 
taşıttırılması halinde, düzenlenir.  

 

• ABC limited şirket  
• DEF (lojistik)   
• Malların teslim edildiği alıcıya  

 ABC limited şirketin mal sevkiyatı DEF lojistiğin 

deposundan yapılıyor.  

 “ABC limited şirket” – “Malların teslim edildiği 

alıcıya” sevk irsaliyesi düzenliyor. Düzenlenen 

matbu irsaliye DEF lojistiğe teslim ediliyor.   

Ayrıca DEF lojistiğin, kamyonda bulunan 

tüm malların çıkışı için düzenlediği taşıma 
irsaliye bulunuyor. e-İrsaliye sürecinde bu 

işleyiş nasıl olacaktır?   

ABC limited şirketinin e-irsaliye mükellefi olan müşterisine düzenlediği sevk 

irsaliyesi e-irsaliye kapsamında olacaktır. DEF lojistik fiili sevkiyat esnasında 

bu e-İrsaliyenin bir örnek kâğıt çıktısını bulundurmalı ya da elektronik olarak 

görüntülenmesini sağlamalıdır.  

Taşıma irsaliyesi e-irsaliye kapsamında değildir, DEF lojistik taşıma irsaliyesini 

kâğıt ortamda düzenlemeye devam edecektir.   

  

e-Fatura içerisinde e-İrsaliye numarasının 

bulunması zorunlu olacak mı?  

  

UBL standartlarında e-Fatura içerisindeki e-İrsaliye bilgisi alanı opsiyoneldir. 

Bu bilgi bulunuyorsa girilmesinde fayda vardır.  

Şöyle bir soru gelebilir; bu alan zorunlu değil e-fatura ve e-irsaliye belgesi 

nasıl eşleşecek? e-İrsaliye ve e-Fatura birbirinden bağımsız uygulamalardır.  
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafında da böyle bir eşleştirme yapılmayacaktır.  

e-İrsaliye kullanıcıları için yol denetimi nasıl 

olacak?  

  

Yol denetimleri devam edecek ve kontrol memurları e-İrsaliye bilgilerine 

ellerinde bulunan tabletler üzerinden ulaşabilecekler.   

e-İrsaliyede bulunan karekod veya barkod tablet aracılığıyla okutularak, 

irsaliye bilgilerine erişim sağlanabilecektir.  

  



Herkes e-İrsaliye mükellefi mi olacak?  
e-İrsaliye mükellefi olmayanlara kağıt irsaliye 
düzenlenmeye devam edebilecek mi?  

Hayır, herkes e-irsaliye mükellefi olmayacaktır. e-İrsaliye Uygulaması zorunlu 
bir uygulama değildir. Mükellefler, istemeleri halinde 1/1/2018 tarihinden 

itibaren uygulamadan faydalanabilirler.      

                                                                              
e-İrsaliye Uygulamasından yararlanan mükellefler, e-İrsaliye Uygulamasına 
kayıtlı olmayan mükelleflere kağıt irsaliye düzenlemeye devam edeceklerdir.  

 

e-İrsaliye geçişi sonrasında irsaliyeli fatura 

düzenlenemeyecek mi?  

e-İrsaliye uygulamasına geçiş sonrasında 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliği’nin 15 inci maddesinde belirtilen uygulamadan (e-Faturanın 

kâğıt çıktısının irsaliye yerine geçen belge olarak kabul edilmesi uygulaması) 

yararlanılması mümkün olacaktır.   

Sadece hizmet üreten ve hizmet satan firmalar da 
e-irsaliyeye uygulamasına geçmeli mi?   

e-İrsaliye Uygulaması zorunlu bir uygulama değildir. Mükellefler, istemeleri 

halinde 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulamadan faydalanabilirler.      

Siz e-irsaliye düzenlemiyor olsanız bile, size gelen e-irsaliye belgelerini 
alabilmeniz için e-irsaliye uygulamasına isteğe bağlı dahil olabilirsiniz.  

  
İrsaliye yanıtı için süre kısıtlaması bulunmuyor, 
irsaliyenin faturalanmasından sonrasında 
irsaliyenin reddedilmesi mümkün olacak mı?  
  
e-İrsaliyede kısmı ret e-faturayı düzenlendikten 
sonra yapılabilir mi?  

  
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama;  
  
Yasal olarak fatura düzenleme süresi olan 7 günlük süre dolduğunda malın 
kabul edildiği düşünülecektir. Ancak bu durum mal tesliminin 7 günü geçtiği 
hallerde ya da teslim edilen mala ilişkin olarak sorun çıktığı durumlarda alıcın 

kendisine gelen malları, malı taşıyan veya taşıttıran tarafından yeni bir 
eirsaliye düzenlenerek satıcıya geri göndermesine engel bir durum teşkil 

etmemektedir.  
  
Önemli Not: Şu an için tebliğ ve kılavuzlarda irsaliye yanıtı verilmesi için bir 

süre kısıtlaması belirtilmemiştir. Ayrıca konuyla ilgili sistemsel bir kontrol de 
bulunmamaktadır.   



e-İrsaliye Seri-Lot bilgisi taşıyacak mı ? Özellikle 
ret satırlarda hangi seri / lot lu ürünlerin ret 

edildiği nasıl bilinecek?   

e-İrsaliye belgesinde seri-lot bilgisini girebilirsiniz. (not veya ek alanlarda)       
e-İrsaliye Yanıtlarında kalem bazında Kabul Edilmeyen Miktar, Eksik Miktar 

veya Fazla Miktar belirtilebilecektir.                                                 

Müşteriye e-irsaliye belgesi düzenlenerek ürünler 

gönderildi, ancak alıcı tüm ürünleri satıcıya geri 
gönderdi bu durumda nasıl bir süreç işleyecektir?  
  
Düzenlenen e-irsaliyenin alıcısı hatalıysa ve 
eirsaliye gönderildikten sonra bu hata fark edilirse 

nasıl bir süreç işleyecektir?  
  
  
  

Düzenlenen e-İrsaliyenin, alıcısının ya da muhteviyatındaki malların  
tamamının veya bir kısmının hatalı olması halinde, alıcısı tarafından e-İrsaliye 

Yanıtı ile ret edilmesi mümkündür.  (e-İrsaliye Yanıtlarında kalem bazında  
Kabul Edilmeyen Miktar, Eksik Miktar veya Fazla Miktar belirtilebilecektir.)         

Ancak ret işleminin malın fiili sevkinden önce yapılması gerekmektedir. Malın 

fiili sevkinden sonra gönderilecek ret e-İrsaliye Yanıtları hükümsüz olup, bu 
durumda malların taşınması için malı taşıyan/taşıttıran tarafından yeni bir 

eirsaliye düzenlenmesi gerekecektir.  

 

Nakliye amaçlı, garanti veya bedelsiz kapsamda 

düzenlenecek olan irsaliyeler e-irsaliye kapsamına 
dahil olacak mı?   

Bedelsiz, Nakliye Amaçlı, Garanti Kapsamı gibi durumlarda sevk irsaliyesi 

düzenleniyorsa, e-irsaliye uygulamasına geçiş sonrasında sevk e-irsaliyesi 
düzenlenecektir.  

Son kullanıcıya (nihai tüketici) düzenlenen 

irsaliyeler e-irsaliye kapsamında olacak mı?  
  
  

İrsaliye düzenlenecek olan son kullanıcı e-irsaliye mükellefi değil ise, bu 

kullanıcılara kâğıt ortamda irsaliye düzenlenmeye devam edecektir.   

487 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde konuyla ilgili aşağıdaki 

açıklama bulunmaktadır.   

"e-İrsaliye uygulamasından yararlanan mükellefler e-İrsaliye uygulamasına 

kayıtlı olmayan mükelleflere kâğıt irsaliye düzenlemeye devam edeceklerdir. "  

e-irsaliyede, temel fatura, ticari fatura, iade 

faturası ), konsinye , bedelsiz, satış, iade, vs... 
gibi irsaliye tipleri olacak mı?  

Hayır, e-irsaliye senaryosu her zaman TEMELIRSALIYE, tipi ise SEVK 
olacaktır.  



Alıcısına başarıyla iletilen e-irsaliye harici 

yollardan (kep,noter) iptal edilebilir mi?  

Gelir İdaresi Başkanlığı forum sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama 

aşağıdaki gibidir;  

Öncelikle herhangi bir ticari belgeye harici yollardan itiraz şekli Türk Ticaret 
Kanunu ile belirlenmiş bir düzenlemedir. Bu düzenleme Gelir İdaresinin 
yetkisi kapsamında değildir. Bu nedenle Türk Ticaret Kanunun’ dan doğan 

itiraz hakkını engellememiz buna dair bir yasak koymamız mümkün değildir. 
Bu nedenle harici yollardan belgeye itiraz hakkınız her zaman mümkündür.  

http://forum.efatura.gov.tr/view.php?id=61738  

Logo ERP üzerinden irsaliyeye düzenlenecek olan  
tarafın e-irsaliye uygulamasına dahil olup 

olmadığı kontrol edilebilecek mi?  
  
  

Mükellef sorgulama işlemleri e-faturayla aynı şekilde e-irsaliye için de 
yapılabilecektir.  

 

e-İrsaliye UBL’ine ve görseline karekod bilgisi 

nasıl eklenecektir?  

Logo Özel Entegratör sunucusuna iletilen e-İrsaliye UBL'ine karekod'u siz 

ekleyebilirsiniz. (UBL'i kendi sistemlerinde oluşturan kullanıcılar)   

Ya da e-İrsaliye UBL’ine karekod bilgisi, imzalama işlemi öncesinde Logo Özel 
Entegratör sunucusu aracılığıyla otomatik olarak eklenecektir. Karekodun 
gösterimi ise irsaliye görsel tasarımında (XSLT) yapılacaktır. 

GeneralFormDispatch ve yapılacak olan e-İrsaliye tasarım aracında 
karebarkod alanı bulunacaktır.  

NOT : Logo Özel Entegratör sunucusu aracılığı ile eklenecek olan karebarkod 
Gelir İdaresinin zorunlu tuttuğu e-İrsaliye’nin ETTN numarasını içerecektir.  

Yabancı firmalara düzenlenen irsaliyeler e-irsaliye 
kapsamında olacak mı?  

Yurt dışındaki yabancı firmalara düzenlenen ihracat faturalarına istinaden 
kullanılan irsaliyeler kâğıt ortamında düzenlenmeye devam edecektir.  



Şube, depo, iş yeri, ambar, mağaza arasındaki 

mal sevkiyatları için e-irsaliye düzenlenmeli mi?  

Malın mükellefe ait depo, işyeri, mağaza veya ambar arasında taşınması 

halinde e-irsaliye düzenlenmelidir. e-İrsaliyenin düzenleyeni de alıcısı da 
kendisi  olacaktır.  Bildiğiniz gibi kâğıt fatura mevzuatında da bu durum 

bulunmaktadır.  

Sevkiyat yapılan malzemenin türü karma koli ise,  
karma koliye ait satırlar e-irsaliyede nasıl 
gösterilmelidir?  

e-İrsaliye belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt ortamdaki “sevk 
irsaliyesi” belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Sevk irsaliyesi belgesinde 

karma koli satırlarını nasıl gösteriyorsanız, e-İrsaliye belgesinde de aynı 
şekilde göstermeye devam edebilirsiniz.  

e-İrsaliye belgesinde araç plaka vb. bilgiler 

zorunlu mu? Bu bilgilerin e-irsaliye belgesi 
hazırlandığı zaman temin edilmesi mümkün 

olmayabilir. Ayrıca sevkiyat esnasında araç 

değişiminin olması da mevcut uygulamada sık 
karşılaşılan bir durumdur.  

Plaka, şoför bilgileri e-İrsaliye UBL standartında opsiyonel olarak 
belirtilmektedir.  Bu bilgiler mevcutsa e-İrsaliye’ye eklememek doğru değildir. 

Bilgiler varsa belirtmekte fayda vardır.  

Ancak sevkiyat başlarken plaka, şoför bilgileri temin edilemiyorsa veya 

sevkiyat esnasında şoför veya araç değişim ihtimali bulunuyorsa bu bilgileri 
girmeyebilirsiniz.  

 

e-Fatura uygulamasına gönüllü olarak dahil olan 

mükelleflerin e-irsaliye uygulamasına da dahil 

olması zorunlu mu?  
e-İrsaliye Uygulaması zorunlu bir uygulama değildir. Mükellefler, istemeleri 

halinde 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulamadan faydalanabilirler.      

Sevkiyat esnasında araç içinde e-İrsaliye 
belgesinin kâğıt çıktısının bulunması zorunlu mu?  
  
Yol kontrolü sırasında kâğıt e-irsaliyeyi değil de 
cep telefonu veya tablet aracılığıyla irsaliyeye ait 

karekodu göstermemiz mümkün olacak mı?  
  
e-İrsaliye belgesinin kağıt çıktısı sevkiyat 
esnasında bulunacaksa kâğıt tasarrufu tam olarak 

sağlanamayacaktır.   
  
  

Malın fiili sevki sırasında araç içinde e-İrsaliyenin bir örnek kâğıt çıktısının 
bulundurulması ya da elektronik olarak görüntülenmesinin sağlanması 

zorunludur.  

Yol kontrolü sırasında kâğıt e-irsaliyeyi değil de cep telefonu veya tablet 

aracılığıyla e-irsaliyenin elektronik ortamda görüntülenmesini sağlamanız 

yeterli olacaktır.  



Akaryakıt istasyonumuzda satılan akaryakıtları 
haftalık faturalamaktayız. Bu haftalık faturalama 

işleminde de e-irsaliye düzenlemeli miyiz?  

e-İrsaliye uygulamasına geçildiyse, hali hazırda kâğıt ortamda düzenlenmekte 
olan “sevk irsaliyesi” belgesinin, e-irsaliye olarak düzenlenmesi 

gerekmektedir.  

e-İrsaliye belgesinin çıktısı, mevcut uygulamadaki 

kağıt irsaliye çıktısı gibi alınıp nakliyeci firmaya 

teslim mi edilecektir?  

Malın fiili sevki sırasında araç içinde e-İrsaliyenin bir örnek kâğıt çıktısının 
bulundurulması ya da elektronik olarak görüntülenmesinin sağlanması 
zorunludur.  

Nakliyeci firmaya kâğıt e-irsaliye çıktısını teslim edebilirsiniz veya nakliyeci 

firma e-İrsaliyenin elektronik ortamda görüntülenmesini sağlamalıdır. (cep 

telefonu, tablet vs. aracılığıyla)  

  

e-İrsaliye uygulaması için Gelir İdaresi  
Başkanlığı’na başvuru yapılması gerekiyor mu?  

Özel entegratör bilgi işlem sistemleri aracılığıyla e-İrsaliye uygulamasından  
yararlanacak olan mükelleflerin doğrudan Logo Özel Entegratöre 
başvurularını iletmeleri yeterli olacaktır. Ayrıca Başkanlığa başvuruda 
yapmalarına gerek bulunmamaktadır. Logo Özel Entegratör mükellef adına 
Başkanlığa e-İrsaliye hesap açma işlemi gönderecektir.  

Ancak; uygulamadan kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine 

entegrasyonu yoluyla veya Başkanlık tarafından oluşturulan GİB Portalı 
aracılığıyla yararlanacak olan mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 

“www.efatura.gov.tr” internet adresinde yayımlanan “Elektronik İrsaliye  

 

 Başvuru Kılavuzu” na uygun olarak e-İrsaliye Uygulamasına ilişkin gerekli 

başvuru işlemlerini yerine getirmeleri gerekmektedir.  

Logo ERP uygulamalarında irsaliye yanıtı 
oluşturulabilecek mi?  

Evet oluşturulabilecektir. e-İrsaliye özelinde yapılan tüm ek düzenlemeler 
kullanıcılarla paylaşılacaktır.  



Fatura karşılığı olmayan sevk irsaliyeleri de 

eirsaliye kapsamında olacak mı?   

Evet, e-İrsaliye uygulamasına geçildiyse, hali hazırda kâğıt ortamda 
düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi” belgesinin, e-irsaliye olarak 

düzenlenmesi gerekmektedir.   

TIGER ERP ürününde ambar fişi e-irsaliye olarak 
düzenlenebilecek mi?  

Evet, e-irsaliye kapsamında TIGER ERP ürününde ambar fişi 
düzenleyebileceksiniz. Düzenlenen bu fişleri sevk e-irsaliyesi kapsamında 

alıcısına iletebileceksiniz. e-İrsaliye özelinde yapılan tüm ek düzenlemeler 
kullanıcılarla paylaşılacaktır.  

e-Fatura Uygulamasına kendi bilgi işlem 

sistemlerimiz aracılığıyla entegre oluyoruz. 
eİrsaliye Uygulamasına özel entegratör 

aracılığıyla dahil olabilir miyim?  

Mükellefler e-İrsaliye Uygulamasından, e-Fatura Uygulamasında 

yararlandıkları yöntem ile yararlanabilecek olup, Başkanlıkça aksi 

belirtilmediği sürece, e-Fatura Uygulamasından yararlandıkları yöntem 

dışında bir yöntem kullanamayacaklardır.  

(Not: Uygulamadan yararlanma yöntemleri:  

• Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu 

yoluyla,   

• GİB Portalı aracılığıyla,  
• Başkanlıktan izin almış özel entegratörler)  

  

 

Konsinye kapsamında yapılan sevkiyatlar için 
eirsaliye düzenlenmesi zorunlu mu?  

Evet, emtianın satılmak üzere bir komisyoncuya (konsinye) gönderilmesi 

halinde, sevk irsaliyesi düzenlenmektedir.  

e-İrsaliye uygulamasına geçildiyse,  hali hazırda kağıt ortamda 

düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi” belgesinin, e-irsaliye olarak 
düzenlenmesi gerekmektedir.   



Ocak (2018) ayında e-irsaliye uygulamasına dahil 
olmayan mükellef, şubat, mart veya sonraki 

aylarda uygulamaya dahil olabilir mi?  

Evet, 01/01/2018 tarihinden itibaren e-İrsaliye Uygulamasından 
faydalanılabilir. Bu tarihten sonra istediğiniz zaman uygulamaya dahil 
olabilirsiniz.   

e-İrsaliye uygulamasına dahil olabilmek için, 397 Sıra No.lu Vergi Usul 
Kanunu Genel Tebliği kapsamında getirilen e-Fatura Uygulamasından 

yararlanma iznine sahip olunması gerekmektedir.  

İnternet kesintilerinde e-irsaliye sisteminin işleyişi 
nasıl olacak?  

487 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde konuyla ilgili aşağıdaki 

açıklama bulunmaktadır;                        

“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.”  

Sipariş belgesine ait bilgilerin e-irsaliyede 

bulunması zorunlu mu?  Opsiyonel alan. İsteğe bağlı kullanılabilecektir.  
 

e-Faturanın irsaliyeden önce düzenlenip 

gönderilme durumunda,  e-irsaliye düzenlenmeli 

mi?  

Evet e-irsaliye düzenlenmelidir. Ancak, e-irsaliye düzenlenmesinden önce 
sevki yapılan mala ilişkin olarak e-Fatura düzenlenmiş olması halinde, 

eİrsaliye üzerinde e-Faturanın tarih ve belge numarasına yer verilmesi 

zorunludur.  



İrsaliyede fiyat bilgisi bulunmaz. Konu hakkında 
bilgi rica ediyorum.  Fiyat bilgisi opsiyonel alandır. İsteğe bağlı kullanılabilecektir.  

e-İrsaliye düzenlendikten sonra herhangi bir bilgi 
değişirse nasıl bir işlem uygulamalıyız?  

Mallar taşıtlara yüklendikten sonra e-irsaliye düzenlenmesinde fayda vardır.  

Malların taşıtlara sığmaması vb. gibi durumlarda e-irsaliyede değişiklik yapma 
ihtiyacı da ortadan kalkmış olacaktır.  

e-İrsaliye uygulamasında Temel ve Ticari senaryo 
olacak mı?  

Hayır, e-İrsaliye Uygulamasında sadece TEMELIRSALIYE senaryosu 
bulunmaktadır.  

Gönderilen e-irsaliye belgesi 1300 başarılı kodu 
almadan sevkiyata başlanamaz mı?  

e-İrsaliyenin malın fiili sevkinden önce 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.  

 Bu açıklamalara istinaden e-İrsaliye belgenizin durumu “1200 veya 1210 
1220 veya 1300” ise fiili sevkiyata başlanabilir.  

 

B2C (Business To Costume) kapsamında 
düzenlenen irsaliyeler e-irsaliye kapsamına ne 

zaman dahil edilecektir.  
Gelir İdaresi Başkanlığı şu an için B2C kapsamında e-irsaliye düzenlemesiyle 

ilgili bir açıklama yapmamıştır.  



Malzemeye ait barkod ve /veya Seri Lot vb.  
numarası e-irsaliye belgesinde zorunlu olacak mı?  

487 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde ve teknik kılavuzlarda 
konuyla ilgili herhangi bir zorunluluk belirtilmemiştir. Ancak bu bilgiler 

kullanıcılar tarafından seçimli alanlara eklenebilir.  

Inhouse bir yazılım kullanıyoruz. e-Arşiv 
uygulamasında Logo Özel Entegratör Web  
Servisleri aracılığıyla belgelerimizi gönderiyoruz. 

e-irsaliye için böyle bir uygulama olacak mı? Bu 
üründe ocak ayına kadar hazır olacak mı?  

e-İrsaliye belgelerinizi de Logo Özel Entegratör Web Servisleri aracılığıyla 

gönderebilirsiniz. e-İrsaliye altyapımız, mevcut ve potansiyel tüm 
müşterilerimize en yüksek kalite standartlarında hizmet vermemizi sağlayacak 

şekilde hazırlandı. 01.01.2018 tarihi itibariyle e-irsaliye uygulamasına geçerek 
süreçlerinizi daha verimli yönetebileceksiniz.  

Faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı 

tarihten itibaren 7 gün içerisinde düzenlenmesi 
gerekmektedir. e-İrsaliye uygulamasında bu süre 

aşılırsa ne olacak?  

487 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde düzenlenen e-İrsaliye 
belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt ortamdaki “sevk irsaliyesi” belgesi 

ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.   

Gelen irsaliye için birden fazla yanıt oluşturulabilir 
mi?  

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın forum sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklama 

aşağıdaki gibidir;   

"e-İrsaliye için birden fazla irsaliye yanıtı oluşturmanıza sistemsel bir engel 

bulunmamaktadır. Ancak uygulamanın içinde sisteme yük getirilmesi ve 
eirsaliye ile yanıtının eşleştirmesinde sorun çıkaracağının düşünülmesinden 

dolayı çok tercih edilen bir durum değildir." 

http://forum.efatura.gov.tr/view.php?id=60864  

 

Bayim e-fatura ve e-irsaliye mükellefi. Ancak 

sevkiyatlarımı bayimin müşterisine yapıyorum, 

bayimin müşterisi e-irsaliye mükellefi değil. Bu 
durumda bayimin müşterisine düzenlediğim 

irsaliyeler e-irsaliye kapsamında olacak mı?  

 Hayır, e-irsaliye uygulamasından yararlanan mükellefler e-İrsaliye 
uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere kâğıt irsaliye düzenlemeye devam 

edeceklerdir.  
  



01.01.2018 tarihinde e-irsaliye uygulamasına 
isteğe dahil olan mükellefler birbirlerine ayrı 

işlemler için hem e-irsaliye hem de kâğıt irsaliye 
düzenleyebilecekler mi?  

Evet, 487 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde konuyla ilgili 

aşağıdaki açıklama bulunmaktadır;   

“Tebliğe konu elektronik belge uygulamalarına dahil olan mükellefler, 
uygulamaya dahil oldukları tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar, 

kâğıt ortamda da söz konusu belgeleri düzenleyebilirler. Ancak aynı işlem için 
elektronik belge veya kâğıt ortamdaki belgelerinden sadece birinin 

düzenlenmesi gerekmektedir. Elektronik belge uygulamalarına dahil olunan 

tarihi izleyen üçüncü ayın sonundan sonra, belgelerin elektronik belge olarak 
düzenlenmesi zorunlu olup, kâğıt ortamda belge düzenlenmesi halinde 213 

sayılı Vergi Usul Kanununda yazılı cezalar tatbik edilecektir.”  

Alıcısına iletilen e-irsaliye için alıcı, kısmı kabul 

veya ret yanıtı oluşturabilecek mi?  
Gelen irsaliyeye ait irsaliye yanıtı oluşturularak kalem bazında Kabul 

Edilmeyen Miktar, Eksik Miktar veya Fazla Miktar belirtilebilecektir.  

Alıcının, gelen e-irsaliye belgesi için irsaliye yanıtı 

oluşturması zorunlu mu?   Hayır, konuyla ilgili herhangi bir zorunluluk belirtilmiyor.  

Sevkinden önce düzenlenen faturalarda, 
faturanın sevkinden önce düzenlenme hususu 

sistem tarafından e-fatura ve e-irsaliye oluşturma 
zamanı bazında denetleniyor mu?  

e-İrsaliye ve e-Fatura belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt ortamdaki 
“sevk irsaliyesi” ve "fatura" belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.   

 

e-İrsaliye saklama zorunluluğu e-faturadan farklı 
mı?  Hayır, e-faturayla aynı olacaktır.  



Karekod bilgisi Logo Connect aracılığıyla 

üretilebilecek mi yoksa sadece Logo Özel 
Entegratör sunucusunda mı üretilecek?  

Şu an için sadece Logo Özel Entegratör Sunucuda karekod üretilmesi 
sağlanacaktır. Logo Connect uygulamasından karekod üretilmesiyle ilgili 

talebinizi değerlendiriyor olacağız. Logo Connect şuan için barkod üretilmesini 
sağlayabilmektedir.  

e-İrsaliye uygulamasına gönüllü olarak dahil 
olunduğunda e-fatura uygulamasına da dahil 

olunması gerekiyor. Aynı durum e-arşiv 
uygulaması için de geçerli mi?  

Hayır, e-İrsaliye uygulamasına geçiş yapıldığında e-Arşiv uygulamasın 

geçiş zorunlu değildir. e-Arşiv uygulamasına geçiş zorunluluğu 464 sıra 

numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde detaylı olarak belirtilmektedir.  

e-İrsaliye uygulamasına geçiş yapılabilmesi için 397 Sıra No.lu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği kapsamında getirilen e-Fatura Uygulamasından 
yararlanma iznine sahip olunması gerekmektedir.  

Alıcının e-irsaliyeyi kabul etmesini bekliyoruz. 

Ancak alıcı ürünün hasarsız gelip gelmediğini 
kontrol etmeden onaylamak istemeyecektir. 

Ayrıca eksik veya fazla ürün de teslim edilmiş 
olabilir. Bu durumda süreç nasıl işleyecek?  

Alıcı kontrollerini sağladıktan sonra gelen irsaliye için irsaliye yanıtı 

oluşturabilir. Kalem bazında Kabul Edilmeyen Miktar, Eksik Miktar veya Fazla 
Miktar belirlenebilir.  

 Birden fazla e-irsaliye serisi kullanılabilir mi?  Evet kullanabilirsiniz.  
 

e-İrsaliye uygulaması için Gelir İdaresi  
Başkanlığı’na hesap açma işlemi gönderilmeyecek 

mi?   

Özel entegratör bilgi işlem sistemleri aracılığıyla e-İrsaliye uygulamasından  
yararlanacak olan mükelleflerin doğrudan Logo Özel Entegratöre 

başvurularını iletmeleri yeterli olacaktır. Ayrıca Başkanlığa başvuruda 
yapmalarına gerek bulunmamaktadır. Logo Özel Entegratör mükellef adına 

Başkanlığa e-İrsaliye hesap açma işlemi gönderecektir.  



  
e-İrsaliye belgesinde taşıyıcı bilgilerinden 
hangileri zorunludur?  Kargo plakasını girmek 
zorunlu mu, kargo isminin belirtilmesi yeterli olur 
mu?   
  

UBL-TR İrsaliye - V 0.1 kılavuzunda  Kargo Bilgilerinin zorunlu olduğu 

belirtiliyor.   

Zorunlu olan taşıyıcı firma (kargo) bilgileri:                    

*Ticari Bilgiler: VKN/TCKN  
*İletişim Bilgileri: Ülke   
*Taşıyıcı şahıs ise Ad ve Soyad, tüzel ise Unvan   
  

Kargoya ait araç plakası bilgisi zorunlu değildir.  

Bir e-faturaya ait birden fazla e-irsaliye 

oluşturulması durumunda süreç nasıl işleyecektir?  

Bir e-faturaya ait birden fazla e-irsaliye oluşturabilir. e-Fatura UBL' ine 
faturaya istinaden oluşturulan irsaliyelerin, irsaliye numarası ve tarihi 

bilgilerini ekleyebilirsiniz.  

Alıcı tarafından kabul edilmeyen (kısmı ret irsaliye 

yanıtı oluşturulan) e-irsaliyeler için satıcı aynı 
numara ile yeniden e-irsaliye düzenleyebilir mi?  

Hayır aynı numara ile e-irsaliye düzenleyemezsiniz. Satıcının yeni irsaliye 
numarasıyla e-irsaliye oluşturması gerekmektedir.  

Aynı araca birden fazla müşteriye teslim edilmek 
üzere farklı mallar yüklenebiliyor. Her müşteri için 

ayrı irsaliye tanzim ediliyor e-irsaliye 
uygulamasında da aynı uygulama devam edecek 

mi?  Evet, e-irsaliye uygulamasında da süreç aynı şekilde devam edecektir.  
 

Kargo firmaları teslim etmek üzere aldıkları 

ürünler için toplu taşıma irsaliyesi düzenler. Bu 
kapsamda düzenlenen irsaliyeler e-irsaliye 

kapsamında olacak mı?   
Taşıma irsaliyesi e-irsaliye kapsamında olmayacaktır. Sadece “sevk irsaliye” 

belgesi e-irsaliye kapsamına dahil edilmiştir.  



Tüm düzenlenen e-irsaliyelerin 7 gün içinde 

faturalanması zorunlu mudur? GİB 
faturalanmayan e-irsaliyeleri takip edecek mi?  

487 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde düzenlenen e-İrsaliye 

belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt ortamdaki “sevk irsaliyesi” belgesi 
ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.  

İrsaliye belgesi faturadan önce düzenleniyordu 
eirsaliyede de bu uygulama geçerli olacak mı?   
e-İrsaliye belgesinde e-fatura numarasının 
bulunması zorunlu mu?  

Tebliğde düzenlenen e-irsaliye belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt 

ortamdaki “sevk irsaliyesi” belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.     

e-İrsaliyede fatura bilgisi bulunma zorunluluğu sadece aşağıda açıklanan 
durum için zorunludur.  "e-İrsaliyenin düzenlenmesinden önce sevki yapılan 

mala ilişkin olarak e-Fatura düzenlenmiş olması halinde, e-İrsaliye üzerinde 
e-Faturanın tarihi ve belge numarasına da yer verilmesi zorunludur. "  

İrsaliye belgesi depo çalışanlarımız tarafından  
düzenlenmektedir. Bu nedenle depo 
çalışanlarımıza sadece Logo Connect 

uygulamasının e-irsaliye bölümünü açmak 
istiyoruz bu mümkün olacak mı?  Logo Connect ürününe e-irsaliye özelinde yetki tanımları ekleniyor olacak.   

Gelir İdaresi Başkanlığı e-İrsaliye Portal 
kullanımını devreye alacak mı?  

e-irsaliye Uygulamasından Yararlanma Yöntemleri arasında GİB Portalı de 
bulunmaktadır.   

e-İrsaliyede kontör yapılandırması nasıl olacak?  
  
  

Gelen e-İrsaliye için 1, giden e-İrsaliye için 1 kontör düşülecektir. Kontörler 
ortak kontör havuzundan başarılı gelen ve giden e-İrsaliyeler için düşecektir.  



e-İrsaliye uygulamasında Logo Yerel Sunucu 

kullanılabilecek mi yoksa Logo Özel Entegratöre 
mi geçilmelidir?  

Logo Yerel Sunucu ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir, konuyla ilgili 
sizleri yakın zamanda bilgilendiriyor olacağız.  

  

 


