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e-İrsaliye Nedir?

Kağıt sevk irsaliyesi ile birebir aynı 
hukuki niteliklere sahip elektronik bir 

belgedir. 

Elektronik irsaliyenin
standartları Gelir İdaresi 

Başkanlığı (GİB) tarafından 
belirlenmiştir. (UBL 2.1 Formatı)

Mevcut durumda kâğıt ortamda 
düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi” 
belgesinin;

• Elektronik ortamda, elektronik sertifika ile 
imzalanarak düzenlenmesi

• Alıcısına elektronik ortamda iletilmesi 

• Elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine 
ilişkin düzenlemelerdir.



Kimler e-İrsaliye Düzenleyebilir? 

• e-İrsaliye düzenlenebilmesi için, e-
Fatura mükellefi olunması 
gerekmektedir.

• 2015 yılı cirosu 10 milyon ve üzeri olan
mükellefler 2017 yılında e-Fatura
sistemine geçiş yapmıştır. Zorunluluk
dışında e-Fatura’ya gönüllü olarakta
geçilebilmektedir.



e-İrsaliye’ye Geçiş Tarihi Nedir?

• İsteğe bağlı olarak, e-İrsaliye’ye 1 0cak 2018 
itibarıyla geçiş yapılabilecektir.

• 1 Temmuz 2018 itibarıyla e-Fatura mükellefi
firmaların e-İrsaliye’ye zorunlu olarak geçişi
sağlanacaktır ve GİB tarafından e-Fatura’ya
kayıtlı kullanıcıların e-İrsaliye GİB Portal 
hesapları otomatik olarak açılacaktır. 



• Uygulama e-Fatura uygulamasında olduğu 
gibi kapalı bir sistem olarak hayata 
geçecektir.

• Bu kapsamda yalnızca uygulamaya dahil 
olanlar birbirlerine elektronik ortamda 
irsaliye düzenleyebileceklerdir.

e-İrsaliye Gönderim Süreci



e-İrsaliye Gönderim Süreci



e-İrsaliye Görseli



e-İrsaliye Sürecinde Uygulama Yanıtı

• Uygulama yanıtı belgesi ile alıcılar, malı teslim
aldıklarında satıcıya GİB sistemi üzerinden
dönüş yapabileceklerdir.

• Söz konusu belge ile, malın tamamı kabul
edilebilecek ya da,

• Uygulamada kısmi Kabul veya red
yapılabilecektir.

• Uygulama yanıtlarında kalem bazında Kabul
Edilmeyen Miktar, Eksik Miktar veya Fazla
Miktar belirtilebilecektir.



Tiger – Go Ailesi e-İrsaliye Süreci?

ERP
(TIGER AİLESİ)

(GO AİLES)

LOGOCONNECT 
E-İRSALİYE

GİB

Kullanıcı Ortamı



J-Guar e-İrsaliye Süreci?

ERP
(J-GUAR)

GİB

Kullanıcı Ortamı

CONNECT CLOUD
E-İRSALİYE



Netsis e-İrsaliye Süreci?

ERP
(NETSİS)

GİB

Kullanıcı Ortamı



e-İrsaliye Sürecinde Özel Entegratörün Rolü?

Gelir İdaresi Başkanlığından özel entegratör izni alan mükellefler bu tebliğ kapsamında;

• e-İrsaliye düzenleme, 
• Elektronik sertifika ile imzalama,
• Muhataplarına elektronik ortamda iletme ve alma hizmeti verebilirler.

e-İrsaliye uygulamasından özel entegratör sistemi üzerinden faydalanan mükellefler, e-
İrsaliyelerde özel entegratörün mali mührünün ve zaman damgasının kullanılmasını talep 
edebilirler.



e-İrsaliye Kullanım Koşulları

e-Fatura kullanması zorunlu olan işletmelerin tümü e-İrsaliye kullanmak zorunda olacaktır.

e-Fatura kullanan işletmelerin elektronik irsaliyeye zorunlu olarak geçiş tarihleri GİB tarafından 1 Temmuz 
2018 olarak belirlenmiştir. 

01 Ocak 2018 itibarıyla, şahıs ya da sermaye işletmeleri gönüllü olarak e-İrsaliye’ye geçiş yapabileceklerdir.

e-Arşiv faturayı irsaliye yerine kullanan mükellefler, e-İrsaliye’ye geçtiklerinde; eğer karşı taraf da e-İrsaliye
kullanıyorsa mutlaka e-İrsaliye düzenlenmelidirler. Eğer karşı taraf e-İrsaliye kullanmıyorsa, e-Arşiv fatura
oluşturmaya devam edilebilir.

e-İrsaliye düzenlenebilmesi için her iki tarafın da e-İrsaliye kullanıyor olması gerekmektedir. İrsaliye
düzenleyecek ya da alacak firmalardan biri e-İrsaliye kullanmıyorsa, kağıt irsaliye düzenlenebilir.



e-İrsaliye Avantajları

İrsaliye hazırlık süreci hızlanır.

Kargoda kaybolma riski yoktur.

Kağıt, kargo ve depolama maliyetleri ortadan kalkar. 

Kağıt tasarrufu ile çevrenin korunmasına katkıda bulunur. 

Operasyonel süreçler kısalır.



Case 1 : Alıcı,Satıcı ve Son Tüketicinin Olduğu Durum

SATICI ALICI SON TÜKETİCİ

O
la

n
 İş

le
yi

ş
e

-D
ö

n
ü

şü
m

Kağıt İrsaliye ve Fatura
veya İrsaliyeli Fatura

Kağıt İrsaliyeli Fatura

SATICI ALICI SON TÜKETİCİ

e-Fatura ve e-İrsaliye
e-Arşiv Fatura



Case 2 :Satıcı,Depo,Alıcı ve Son Tüketicinin Olduğu Durum

SATICI ALICI SON TÜKETİCİ
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Kağıt İrsaliye

Kağıt
İrsaliyeli
Fatura

DEPO
Kağıt İrsaliye

Kağıt Fatura

SATICI SON TÜKETİCİ

e-Arşiv Fatura

e-İrsaliye

e-Fatura

DEPO ALICI
e-İrsaliye

NOT : Kırmızı ile yazılı alanda mükellef kendi adına e-İrsaliye düzenler.



Case 3 :Satıcı,Şubeler ve Son Tüketicinin Olduğu Durum

BSH

ALICI : 2. ŞUBE SON TÜKETİCİ
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Kağıt İrsaliye ve Fatura
veya İrsaliyeli Fatura

Kağıt İrsaliyeli Fatura

ALICI : 1. ŞUBE

Kağıt İrsaliye
SATICI

ALICI : 2. ŞUBE SON TÜKETİCİ

e- Fatura ve e-İrsaliye

e-Arşiv Fatura

ALICI : 1. ŞUBE

e-İrsaliye
SATICI

NOT : Kırmızı ile yazılı alanda mükellef kendi adına e-İrsaliye düzenler.



e-İrsaliye Sıkça Sorulan Sorular

Soru1:

• Taşıma irsaliyesi e-irsaliye kapsamında olacak mı?

Soru2:

• Malın mükellefe ait işyerleri, depoları veya mağazaları arasında taşınması durumunda e-İrsaliye 
düzenlenmesi gerekir mi?

Soru3:

• Malın Alıcı tarafından taşınması/taşıttırılması durumunda e-İrsaliye düzenlenmesi gerekir mi?

Soru4:

• e-İrsaliye uygulamasına gönüllü olarak dahil olunduğunda e-fatura uygulamasına da dahil olmak 
zorunlu mu?



e-İrsaliye Sıkça Sorulan Sorular

Soru5:

• Muhtelif kişilere düzenlenen irsaliyeler, e-irsaliye kapsamında olacak mı?

Soru6:

• e-İrsaliye tebliğinde “e-İrsaliyenin malın fiili sevkinden önce düzenlenmesi ve Başkanlık sistemleri 
üzerinden alıcısına başarılı olarak iletilmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu açıklamaya göre 
gönderilen e-irsaliyeler 1300 Başarılı cevabı almadan fiili sevkiyata başlanamaz mı?

Soru7:

• e-Fatura ve e-irsaliye için aynı posta kutusu ve gönderici birim etiketi tanımlanabilir mi? 

Soru8:

İrsaliye yanıtı, iade işlemi için düzenlenmesi gereken irsaliyenin yerine kullanılabilir mi?



e-İrsaliye Sıkça Sorulan Sorular

Soru9:

• e-İrsaliye uygulamasına geçildikten sonra irsaliyeli fatura düzenlenebilir mi?

Soru10:

• e-İrsaliye uygulamasıyla ilgili zorunluluklar nedir?

Soru11:

• e-fatura içerisinde e-irsaliye numarasının bulunması zorunlu olacak mı?

Soru12:

• e-İrsaliye belgesinde plaka ve şoför bilgilerinin bulunması zorunlu mu?



e-İrsaliye Sıkça Sorulan Sorular

Soru13:

• e-İrsaliye kullanıcıları için yol denetimi nasıl olacak?

Soru14:

• -ABC limited şirket

- DEF (lojistik) 

ABC’nin mal sevkiyatı DEF lojistiğin deposundan yapılıyor. “ABC” – “Alıcıya” sevk irsaliyesi düzenliyor.

Ayrıca DEF lojistiğin, kamyonda bulunan tüm malların çıkışı için düzenlediği taşıma irsaliye 
bulunuyor.

DEF (lojistik) sevkiyat yaparken iki tipteki e-irsaliyeyi de kamyonda bulundurmalı mı?



Sorularınızı Bekliyoruz…



Teşekkürler


