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Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan, 
 
“E-FATURA UYGULAMASI,  E-ARŞİV FATURA VE E-SMM 
UYGULAMALARI KAPSAMINDA ÖZEL ENTEGRATÖR OLARAK 
HİZMET VEREN MÜKELLEFLER İLE UYGULAMADAN BİLGİ 
İŞLEM SİSTEMLERİNİN (BİS) ENTEGRASYONU YÖNTEMİ İLE 
YARARLANAN MÜKELLEFLER HAKKINDA  DUYURU  
                                                                          30/06/2021  
 
Başkanlığımız https://ebelge.gib.gov.tr/anasayfa.html 
internet adresinde 25 Haziran ve 26 Haziran tarihlerinde 
yapılan duyurularda, e-Fatura ve e-Arşiv Paketlerinin 
güncellendiği, bu güncelleme kapsamında, Türk Lirası dışında 
bir para birimi (yabancı para) ile düzenlenen eFatura, e-Arşiv 
Fatura ve e-Serbest Meslek Makbuzlarında, e-Faturanın, e-
Arşiv Faturanın ve e-SMM’nin düzenlendiği yabancı paraya 
ilişkin “döviz kuru bilgisi” alanının kullanımının zorunlu 
kılındığı, “kur” alanının virgülden sonra 6 karakterden fazla 
olamaz kuralının eklendiği ve e-Fatura uygulaması için 
Schematron dosyasının, e-Arşiv uygulamaları için Schema 
dosyasının kullanımının 1/7/2021 tarihi itibariyle zorunlu hale 
getirileceği açıklanmıştır.  
 
Konu hakkında Başkanlığımıza iletilen geri dönüşlere istinaden 
yapılan değerlendirme sonucunda, e-Fatura ve e-Arşiv 
Paketleri ile yayınlanan Schema/Schematron dosyalarının 
kullanımının 1/9/2021 tarihine uzatılması uygun görülmüştür.  
  
Bu kapsamda, özel entegratörler ile BİS entegrasyonu yapan 
mükelleflerin bu tarihe kadar sistemlerini yeni 
schema/schematron kurallarına uyumlu hale getirmesi önem 
arz etmektedir.  
 
Duyurulur. ” 
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan 
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam 
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’dan fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla ilgili 
olarak, mesleki görüş ve yardım almadan, 
bu yayına dayanarak uygulamalarda 
bulunulmamalıdır. Bu konuların kendi özel 
durumunuza ilişkin etkilerini görüşmek için 
BDO Yayıncılık A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. 
Bu yayındaki bilgilere dayanarak belli 
eylemlerde bulunmak veya bulunmamak 
nedeniyle doğabilecek zararlar nedeniyle, 
BDO Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları 
ile yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 
 

https://ebelge.gib.gov.tr/anasayfa.html
https://ebelge.gib.gov.tr/anasayfa.html
https://ebelge.gib.gov.tr/anasayfa.html

