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Elektronik Dönüşüm Nedir? Ne İşe Yarar?

E-Dönüşüm

Çeşitleri, Senaryoları, Ne İşe Yaradığı…

E-Fatura

Özellikleri, Raporlaması, Sorgulaması…

E-Arşiv

Yeni Tebliğ İle Getirilen Düzenlemeler

Diğer Hususlar



E-Dönüşüm



Büyük veri uzmanlığı: Her 
yanımız veriyle doldu. Bu     
verilerin faydalı veya faydası
z olarak tasniflendirilmesi,     
faydalı kısımların analiz        
edilerek iş süreçlerine            
aktarılabilmesi gerekiyor. 

Bulut Hesaplama Uzmanlığı

Veri Güvenliği Uzmanlığı

Mavi Yakalı, Beyaz Yakalı          
derken Dijital Yakalı …





Faturayı hazırlar Çıktı Alır. Zarfa koyar
Alıcısına kargo/
PTT ile gönderir

Posta kutusuna 
bırakır

Zarf alıcıya ulaşı
rMuhasebe faturayı kon

trol eder

Faturayı kendi muhasebe 
sistemine işler

Arşive kaldırır

A Ltd.

B Ltd. Şti.

Bir kopyasını kendi
arşivine kaldırır

Ortalama 3 gün 

Kağıt Fatura İşlem Süreci



Faturayı hazırlar Yazdırır Zarfa koyar Alıcısına Kargo
/PTT gönderir

Posta kutusuna 
bırakır

Zarf alıcıya ulaşırMuhasebe faturayı kontrol 
eder

Faturayı kendi muhasebe 
sistemine işler

Arşive kaldırır

A Ltd.

B Ltd. Şti

Bir kopyasını arşive kaldırır

e-Fatura

Anında
e-Fatura

E-Fatura İşlem Süreci



MALİ MÜHÜR
Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak düzenlemeler çerçevesinde kullanılmak üzere, tüzel kişi, diğer kurum,    
kuruluş, işletmelere ve istemeleri halinde gerçek kişi mükelleflere ait veri bütünlüğünün, kaynağın ve içeriğin garanti 
altına alınması ile gerekli durumlarda gizliliğin sağlanması fonksiyonlarının yerine getirilmesi amacı ile          
oluşturulan ve e-Fatura Uygulaması bünyesinde yapılan işlemlerde kullanılması zorunlu olan Mali Mühür,        
Başkanlık adına TÜBİTAK-UEKAE tarafından hazırlanan elektronik sertifika alt yapısını ifade etmektedir.
Kullanım alanı ve bahsedilen fonksiyonları nedeni ile Mali Mühürün, kurumun bildirilen yetkili veya yetkililerinin  
kontrolü altında kullanılması, yetkili kişi veya kişilerin değişmesi halinde de yeni yetkili veya yetkililerin derhal     
belirlenmesi ve bunlara ait bilgilerin Başkanlıkça belirlenecek yöntemlerle bildirilmesi zorunludur. 



MALİ MÜHÜR



Mali Mühür 
Bozulursa???

e-Defter ve beratların imzalanmasında kullanılan       
elektronik imza araçları ile mali mühürlerin
, mükelleflerin elinde olmayan sebeplerle      
arızalanması, çalınması ve benzeri diğer nedenlerle   
elektronik defter ve beratların yasal sürelerde               
imzalama işleminin gerçekleştirilememesi halinde
, mükellefler söz konusu durumu ve yeni elektronik  
imza aracının/mali mührün teminine yönelik başvuru    
işlemlerinin yapıldığını tevsik eden bilgi ve belgelerle 
Başkanlığa başvurmak zorundadır. Yeni elektronik       
imza aracının/mali mührün temin edilmesini müteakip 
en geç üç iş günü içinde imzalanan e-Defter ve/veya  
berat dosyalarının Başkanlık sistemine yüklenmesi     
gerekmektedir.







E-Fatura Temel Kuralları

1st

2st

3st

4st

E-Fatura Sadece kayıtlı kullanıcılar listesinde 
olanlara kesilebilir. Karşı taraf e-fatura mükellefi 
değilse ona e-fatura kesemezsiniz.

Sistemde Kayıt Zorunluluğu

E-faturanın sadece elektronik hali geçerlidir. Kağıt 
üzerindeki halinin bir geçerliliği yoktur. O yüzden e-
fatura elektronik olarak ibraz ve muhafaza edilir.

Çıktısı Geçersizdir

E-fatura mükellefine kağıt fatura keserseniz 213 
Sayılı VUK’ta yazılı olan cezaya muhatap 
olabilirsiniz.

E-Fatura Kesme Zorunluluğu

E-fatura tarih bilgisinin yanı sıra saat ve dakika 
bilgisi de içeriyorsa ve üzerinde «irsaliye yerine 
geçer» yazıyorsa ayrıca irsaliye düzenlenmesi 
gerekmez.

İrsaliye Yerine Geçer



 GİB tarafından kurum adına bir Kullanıcı Hesabı oluşturulması gerekmektedir.
 E-Fatura gönderecek ve alacak olan mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde ta

nımlı olmaları gerekmektedir.
E-Fatura Kullanıcıları Nasıl Belirlenir?

 Kayıtlı Kullanıcılar Listesi : http://www.efatura.gov.tr/web/guest/9

E-Fatura Uygulaması

http://www.efatura.gov.tr/web/guest/9


Temel Fatura Senaryosu

Temel Fatura Senaryosu, sadece e-faturanın
gönderen sistemden alıcı sisteme ulaşma
durumunu ele alan senaryodur.

Bu senaryoda kurum kendisine gönderilen
e-faturada teknik (zorunlu alan eksikliği, veri
bozulması, imza geçersizliği gibi) bir sorun
yoksa e-faturayı kabul etmek zorundadır.
Faturanın alıcısına kayıtlı ve güvenli
bir biçimde ulaştırılması ile işlemin
tamamlandığı varsayılmakla birlikte
alıcılar fatura ile ilgili itirazlarını harici
yollarla gerçekleştirebileceklerdir.

Ticari Fatura Senaryosu

Temel Fatura Senaryosu’na ek olarak Posta Kutusu
gelen faturayı KABUL, RET veya İADE etme
hakkına sahiptir. Diğer bir ifadeyle; ticari e-fatura
uygulaması, kurumdan, kendisine gönderilen
e-faturayı kabul edip etmeyeceğini sistem
üzerinden bildirmesini beklemektedir.

Kabul, ret veya iade bildirimi yeni bir e-fatura
gönderilmesinde olduğu gibi imzalanarak
iletilmeli ve arşivlenmelidir.



Ticari Fatura Senaryosu

Bu senaryo kapsamında düzenlenen fatura, temel fatura senaryosunda  
düzenlenen faturadan farklı değildir. Temel fatura senaryosundan farklı  
olarak, Ticari Fatura Senaryosunda uygulama yanıtı kullanımına imkan   
verilmiştir. Ticari Fatura Senaryosu kapsamında faturalaşma, tarafların  
bu konuda gösterecekleri açık rızaya bağlıdır.

E-Fatura Uygulama Senaryoları



Ticar i  E-Fatura Senaryosu
-Tamamen Kabul Etme-

GELİR İDARESİ 
BAŞKANLIĞI



Ticar i  E-Fatura Senaryosu
-Ret Etme-

GELİR İDARESİ 
BAŞKANLIĞI



E-Fatura Çeşitleri
Mal ve Hizmet satmak için düzenlenen e-faturadır. Temel veya 
Ticari Fatura senaryosunda olabilir. 

SATIŞ FATURASI

KDV Tevkifatı olan e-Faturadır. 
TEVKİFATLI FATURA

Kamu kurumlarına düzenlenen e-fatura türüdür. Sadece TEMEL 
Fatura senaryosunda düzenlenebilir. 

KAMU KURUMLARINA E-FATURA

Malların iadesinde kullanılan e-faturadır. Sadece TEMEL
Fatura Senaryosunda olabilir. 

İADE FATURASI

Gümrük çıkış beyannamesi düzenlenerek yapılan mal 
ihracatlarında kullanılması gereken e-fatura türüdür 

İHRACAT E-FATURASI

Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara düzenlenen özel bir e-
fatura türüdür. 

YOLCU BERABERİ E-FATURA









Temel fatura senaryosunda düzenlenen e-Faturaların elektronik ortamda iptal            
edilebilmesi için; faturayı düzenleyen tarafından fatura numarası ve fatura tutar    
bilgilerini imzalayıp fatura iptal talebi e-Fatura İptal Portalı aracılığı ile oluşturulması   
ve iptal taleplerine ilgili faturanın alıcısı tarafından iptal talebine onay verilmesi          
gerekmektedir. 

Alıcısı tarafından iptal talebine portal aracılığı ile onay verilmedikçe, iptal talebine ait   
e-faturalar e-Fatura uygulamasına ilişkin sistem üzerinde iptal edilmemiş, geçerli       
faturalar olarak kabul görecektir. 

Bilindiği üzere temel fatura senaryosunda düzenlenen e-Faturalara ancak Türk Ticaret 
Kanunu’nun 18 inci maddesinin (3) numaralı fıkrasında belirtilen harici itiraz yolları ile   
de itiraz edilebilmekte, e-Fatura uygulamasına ilişkin sistem üzerinden itiraz (red yanıt
ı) edilememekteydi. e-Fatura İptal Portali aracılığı ile iptal işlemleri, bundan sonra      
e-Fatura uygulamasına ilişkin sistem üzerinden muhatabına iletilen red yanıtı olarak 
değerlendirilecek ve sistem içi itiraz mekanizması olarak kabul edilecektir. 

e-FATURA İPTAL PORTALI

























İhracat E-Faturası
?Uygulamayı kullanarak e-fatura düzenlemek isteyen mükellefle

r; 
1- e-fatura sistemine kayıtlı olmalıdır, 
2- Düzenleyecekleri ihracat faturalarının alıcıları bilgilerini Güm
rük ve Ticaret Bakanlığı olarak düzenleyeceklerdir, 
3- Düzenlenen faturalar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sistemind
e görünecektir, 



Gümrük ve Ticaret Bakanl
ığı?E- İhracat faturasını alan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı; 

*Elektronik ortamda sistemine alır, o Gümrük Sistemine alınan fatura için, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafında
n 23 haneli bir referans numarası üretilir.
*23 haneli bir referans numarası yükümlüye bildirilir. 
*23 haneli bir referans numarası ile belge tarihi yükümlü tarafından gümrük beyannamesinin 44 no’lu kutusunda “
Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecektir. 
*Gümrük beyannamesinin tescilinden önce faturada değişiklik yapılması gerekmesi halinde, değişiklik yapılacak 
olan fatura ve bu fatura için alınan referans numarası iptal edilir. İptal edilen e-fatura için alınan referans numaras
ı beyannamenin tescilinde kullanılamaz. 
*Gümrük beyannamesinin tescilinden sonra faturada değişiklik yapılması gerekmesi halinde, gümrük idaresinin o
nayından sonra değişiklik yapılacak olan e-fatura ve bu e-fatura için alınan referans numarası iptal edilir. İptal edil
en e-fatura için alınan referans numarası beyannamenin tescilinde kullanılamaz. 







E-Arşiv kapsamında elektronik ortamda oluşturulan faturanın, alıcısına
kâğıt olarak verilen veya elektronik ortamda iletilen şekli belgenin aslı,
düzenleyen tarafından muhafaza edilen elektronik hali ise ikinci nüsha
hükmündedir.

Başkanlıktan e-arşiv izni alan mükellefler, elektronik ortamda
oluşturdukları faturayı elektronik ortamda muhafaza ederler.

E-Arşiv Fatura Tanımı?



e-arşiv yazılım sistemi gönderme seçenekleri;
• E-Arşiv fatura uygulamasında, e-Fatura uygulamasından farklı olarak oluştu
rulan faturalar, GİB üzerinden alıcısına ulaştırılmamaktadır.

• e-Arşiv Uygulamasından yararlanan mükellefler, irsaliyeli fatura
düzenleyemezler.

e- arşiv fatura alıcılarına, e-mail gibi yollarla elektronik ortamda iletir.

Bireysel müşterilerine, dilerse e-mail gibi elektronik ortamda, müşteri isters
e kağıt çıktısını alarak ve kaşeli imzalı bir şekilde iletir.

e-arşiv kullanıcılarının, bütün faturalarının 2. nüshalarını elektronik ortamda
saklaması gerekir.

E-Arşiv Fatura Müşteriye Nasıl Ulaşır?



 e-arşiv fatura, PDF formatındaki faturaların muhatabına iletil
mesi yönünde herhangi bir çözüm içermemektedir.

 Bu durum faturaların doğru kişiye, zamanında iletilip
iletilmediği, kabul ve red sürelerinin başlangıcı gibi birçok husus
ta sıkıntılara yol açmaktadır.

E-Arşiv Fatura Müşteriye Nasıl Ulaşır?



e-Arşiv izni kapsamında düzenlenen belgelerde, seri-sıra numarası yerine
3 haneli birim kodu ve 13 haneli sıra numarasından oluşan belge numarası
kullanılır. Birim kodu serbestçe belirlenebilir. Başkanlık bazı birim kodlarının
kullanımını yasaklayabileceği gibi bazı işlemler için belirlediği birim kodlarının
kullanılmasını zorunlu kılabilir. Belge numarası içerisinde yer alan sıra numarası
, 4 karakter yıl ve 9 karakter müteselsil numaradan oluşmaktadır.
Her bir birim koduna ait sıra numarası kendi içinde oluşturulur ve takip
edilir. Sıra numarası içerisinde yer alan 9 karakterlik müteselsil numara, h
er yılın ilk günü itibariyle "1" rakamından başlatılarak kullanılır. Mükellef büny
esinde aynı belge numarası birden fazla kullanılamaz.

ABC-2019-000000001
ÖN EK -YIL BİLGİSİ - FATURA NO

E-Arşiv Fatura No?



ABC-2019-000000001
ÖN EK -YIL BİLGİSİ - FATURA NO

e-Arşiv uygulamasına geçen mükellefler, e-arşiv kapsamında düzenledikleri fat
uralarda e-fatura uygulamasında kullandıkları birim kodlardan farklı birim kodl
arı belirleyerek kullanacaklardır.

BCD-2019-000000001
ÖN EK -YIL BİLGİSİ - FATURA NO

İzin alan mükellefler ve özel entegratörler internet üzerinden yapılan satışlar  
için sadece bu satışlara özgü, diğer satışlardan ayrı birim kod veya kodları      
belirleyerek e-arşiv fatura numarası yapısında kullanmalıdır.

E-Arşiv Fatura No?



e-FATURA

Hacker`lar tarafından TTNet faturası 
görünümde gönderilen maillerin için
de virüs bulunuyor ve de link         
tıklandığı an virüs devreye giriyor.





1. Hal kayıt sistemine sadece tüccar ve komisyoncular kayıtlı değildir. Bunlara ilaveten üretimde   
kullanmak üzere mal satın alan sanayiciler, İhraç etmek üzere mal satın alan   ihracatçılar, İlgili     
mevzuat çerçevesinde mal ithal eden ithalatçılar, Üretici örgütleri,    Üreticiden temin ettiği malları   
tüketiciye satan market, manav, pazarcı ve diğer       perakendeciler, Üreticiden temin ettiği malları 
münhasıran kendi tüketiminde kullanan    lokanta, otel, yemekhane, hastane ve yurt gibi kuruluşlar 
sisteme kayıtlı bildirimcilerdir.

2. Tüm bildirimciler için e uygulamalar zorunlu değildir. Sadece bu bildirimcilerden yaş  sebze ve  
meyve ticareti ile iştigal eden TÜCCAR VE KOMİSYONCULAR için 01.01.2020 tarihinden itibaren 
cirodan bağımsız olarak e fatura + e arşiv + e irsaliye + e müstahsil + e defter zorunluluğu vardır.

3. http://www.hal.gov.tr/Sayfalar/BildirimciSorgulama.aspx adresinden mükelleflerin HKS’ye kayıtlı 
bildirimci olup olmadığı ve sıfatı sorgulanabilir.

4. Yapılan sorgulamada mükellef HKS ye kayıtlı ve sıfatı bölümünde Tüccar veya Komisyoncu       
yazıyorsa e uygulamalar zorunludur.

http://www.hal.gov.tr/Sayfalar/BildirimciSorgulama.aspx?fbclid=IwAR1OtuFNd7eaTqVrdwAP7F2t9rm3cmWPN2TRuXnTzQAryEFMIolTwYyzdX4


e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme
Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar

5.000,00 TL
Karşı Taraf Vergi Mükellefi İse

1/1/2020 tarihinden itibaren (vergi mükelleflerine                
düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı            
5 Bin TL’yi aşması halinde, söz konusu faturaların “e-Arşiv 
Fatura”  olarak  Başkanlıkça sunulan   e-Belge düzenleme 
portali üzerinden düzenlenmesi zorunludur. 

30.000,00 TL
Karşıdaki Vergi Mükellefi Değilse

1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların,          
vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi aşması halinde,   
söz konusu faturaların “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça  

sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi       
zorunludur.  



5.000 TL ÜZERİ FATURA KONUSUNDA YANLIŞ ANLAŞILANLAR

1.

5.000 TL limiti sadece e fatura kapsamında olanları ilgilendiriyor görüşü yanlış. Aksine e fatura 
ve e arşiv   kapsamında olmayan tüm mükellefleri ilgilendiriyor.

2. 5.000 TL limitini aşan fatura düzenlendi diye bu  tarihten itibaren e arşive geçilmiş olmuyor.  
Sadece limit üstündeki   fatura e arşiv oluyor. Limit altında kalan işlemler kağıt  fatura olarak    
devam edecek. Yani kağıt fatura devri henüz bitmedi.

3. Eskiden e fatura mükellefi alıcıya e arşiv düzenlenemiyordu. Yeni tebliğ ile e fatura sistemine 
kayıtlı kullanıcı e arşiv kabul edebilecek. 

4. E fatura ve e arşiv kapsamında olmayıp 5.000 TL   üzeri faturayı e arşiv olarak düzenlemek 
zorunda olan mükellef  bunun için e imza alıp, entegratör ile anlaşıp e fatura ve e arşive           
geçmek zorunda değil. Limit  üstündeki bu faturayı GİB e- belge portalında düzenleyecek. 
Bunun için e imza  yada mali mühür almasına gerek olmayacak çünkü bu  faturayı Başkanlığa 
ait e imza veya mali mühür ile de imzalayabilecek.





5.000 TL ÜZERİ  FATURA KONUSUNDA YANLIŞ ANLAŞILANLAR

a) Bunlar e-arşiv mükellefi sayılmamaktadır.

b) Aynı gün içinde kesecekleri faturalar için bu limitler geçerlidir.

c) e-Arşiv Test Portalı açıktır. İsteyen kullanıcılar deneme e-arşiv faturası         
kesebilirler.

d) Bunlarla uğraşmak yerine mükellef isteğe bağlı e-fatura ve e-arşiv faturaya 
geçebilir ama e-deftere geçme yükümlülüğü bulunmamaktadır.



İSTİSNA
e-Belge uygulamalarına dahil olan 

mükelleflerin, milli savunma,         
istihbarat ve güvenlik amaçlı mal 

veya hizmet alımlarına ilişkin       
olarak Başkanlıktan özel izin alan 

kurumlara matbu belge                 
düzenlenmek üzere yeteri kadar  
basılı kağıt belge bulundurmaları 

zorunludur.

Milli Savunma, Güvenlik     
ve İstihbarat



Sahte ve Muhteviyatı İtibarıyla 
Yanıltıcı Elektronik Belgelerin İletiminin Engellenmesi

Başkanlık, e-Belge uygulamaları kapsamında e-Belgenin düzenlenip        
muhataplarına iletimi sırasında, belge içeriğinin kontrolüne yönelik           

analizleri; mükellefin faaliyet alanı, kapasitesi, alım-satıma konu mal ve    
hizmetlerin türü, niteliği veya Başkanlık sistemlerinde var olan her türlü   

bilgileri kullanarak yapmaya, bu analizler sonucunda riskli olduğu            
değerlendirilen belgeleri (belge içeriğinin sahte veya muhteviyatı itibariyle 

yanıltıcı belge olduğu hususunda tereddüt edilen durumların varlığı          
halinde ilgili belgeler riskli olarak değerlendirilir.) muhataplarına                 

iletilmesini durdurmaya yetkilidir.



Dinlediğiniz İçin Teşekkür Ederim
SMMM Selçuk GÜLTEN
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