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Tarih : 21.12.2020 

Sayı : 2020 / 58 

Konu : Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Yapılan E-Defter ve E-Fatura Kullanma Mecburiyetine İlişkin 
Duyuru 

  

 Gelir İdaresi Başkanlığınca 18.12.2020 tarihinde www.edefter.gov.tr adresinde yapılan duyuru uyarınca aşağıda 

bulunan mükellef grupları 2021 yılı içerisinde elektronik faturaya ve elektronik defter uygulamalarına geçmek 

zorundadırlar; 

 2019 hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan 
mükellefler: 01.07.2020 tarihinde elektronik fatura uygulamasına ve 01.01.2021 tarihinde elektronik defter 
uygulamasına geçmek zorundadırlar. 

 06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, 
teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'nden lisans alan (bayilik lisansı dâhil) 
mükellefler: 2020 yılında lisans alımının yapıldığı ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren elektronik fatura 
uygulamasına ve 01.01.2021 tarihinde elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadırlar. 

 Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler: 2020 yılında imal, 
inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren elektronik fatura uygulamasına 
ve 01.01.2021 tarihinde elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadırlar.  

 Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık 
etmek üzere internet ortamında 23.10.2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret 
ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere 
ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet 
sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde 
bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları: 2020 hesap döneminde belirtilen işler ile iştigal etmek üzere 
işe başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde elektronik fatura uygulamasına ve 
01.01.2021 tarihinde elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadırlar.  

 11.03.2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların 
Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve 
ticaretiyle 2020 yılı içinde iştigal etmeye başlayan mükellefler: 2020 hesap döneminde belirtilen işler ile iştigal 
etmek üzere işe başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde elektronik fatura 
uygulamasına ve 01.01.2021 tarihinde elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadırlar.  

e-Defter uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükelleflerden, gerek mükellefiyet türü gerekse işletme 

ölçeği nedeniyle gelir-gider kayıtlarını Defter-Beyan Sistemi kapsamında elektronik ortamda tutanların, bilanço 

usulüne göre defter tutmaya başlayana kadar e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmamaktadır. 

http://edefter.gov.tr/dosyalar/duyurular/eDefter_Duyuru_18_12.pdf  

Saygılarımızla… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not : Bu sirküler bilgilendirme amaçlıdır. Sirkülerde yer alan konu ile ilgili olarak profesyonel bir danışmana başvurunuz. 
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