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Bilindiği üzere, 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 08/01/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı 

faaliyetiyle iştigal eden D1 yetki belgeli işletmelere 01/01/2021 tarihine kadar (2021 veya 

müteakip yıllarda faaliyetlerine başlayanlar, faaliyete başladığı ayı izleyen dördüncü ayın 

başından itibaren) e-Bilet uygulamasına geçme, bu tarihten sonra düzenleyecekleri yolcu 

biletlerini ve yolcu listelerini e-Bilet uygulaması kapsamında, e-Bilet ve e-Bilet Yolcu Listesi 

olarak düzenleme zorunluluğu getirilmiştir. 

Bu kapsamda, mezkur Genel Tebliğ ile kendilerine e-Bilet ve e-Yolcu Listesi düzenleme 

zorunluluğu getirilen mükelleflerin, 31/12/2020 tarihine kadar e-Bilet Uygulamasına geçmek 

üzere gerekli hazırlıklarını yapmaları ve 01/01/2021 tarihi itibariyle e-Bilet Uygulamasına dahil 

olmaları zorunludur. 

e-Bilet Uygulamasına dahil olacak mükelleflerin; 

a) e-Fatura uygulamasına dahil olması,  

b) Mezkur Genel Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, e-Bilet düzenleyebilme ve 

iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olması,  

c) Mezkur Genel Tebliğin “V.1.” numaralı bölümünde belirtilen uygulamadan yararlanma 

yöntemleri ve başvuru esaslarına uygun şekilde, e-Bilet Uygulamasına dâhil olmak için gerekli 

başvuruyu yapması,  

gerekmektedir. 

Zorunluluk getirildiği halde e-Bilet uygulamasına süresi içinde geçmeyen mükellefler ile 

elektronik olarak düzenlenmesi gereken bilet ve yolcu listesini, mezkur Genel Tebliğin “V.7.” 

ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde e-Bilet, e-Bilet Yolcu 

Listesi olarak düzenlemeyen ve almayan (matbu kağıt olarak düzenleyenler ve alanlar dahil) 

mükellefler (213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin birinci fıkrasının 1 ila 5 

numaralı bentlerinde sayılanlar) hakkında 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda öngörülen cezai 

hükümler uygulanacaktır. 

Diğer yandan, e-Bilet Uygulamasına dâhil olan mükellefler, uygulamaya dâhil oldukları tarihin 

içinde bulunduğu ayın sonuna (01/01/2021 tarihinde uygulamaya dahil olanlar için 31/01/2021 

tarihine) kadar, söz konusu yolcu biletlerini ve yolcu listelerini kâğıt ortamda da 

düzenleyebilirler. Ancak, bu durumda aynı işlem için e-Bilet veya kâğıt biletten sadece birinin 

düzenlenmesi gerekmektedir.  

Duyurulur. 


