
E- FATURA 

UYGULAMALARI



TANIM
e-FATURA:

Kağıt fatura ile aynı nitelikleri ve hukuki özellikleri taşıyan
ancak elektronik ortamda oluşturulan, saklanan ve ibraz
edilen, değişmezliğini sağlamak için mali mühürle imzalanan
belgeye e-fatura denir. Değerli kağıda basılı olan faturanın
karşılığı bilgileri içeren, belli bir formatta standart hale
getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, elektronik
bir belgedir. E-Fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt
fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Zorunluluk
kapsamına girmeyen mükellefler de, zaman sınırına bağlı
olmaksızın e-fatura uygulamasına geçmeleri mümkündür.



YASAL DÜZENLEMELER

e-FATURA:
1- 213 sy. VUK mük. m.242
2- 6102 sy TTK m.64
3- 397 SERİ NO’LU VUK GT
4- 416 seri no’lu VUK GT,
5- 421 seri no’lu VUK GT
5- 58 no’lu VUK SİRKÜLERİ



YASAL DÜZENLEMELER
VUK 242: ELEKTRONİK ORTAMDAKİ KAYITLAR VE ELEKTRONİK CİHAZLA BELGE DÜZENLEME

(Ek madde: 28/08/1991 - 3762/3 md.)

1. Maliye ve Gümrük Bakanlığı; mükelleflere, niteliklerini belirlediği elektronik cihazları kullandırmak 

suretiyle belge düzenlettirmeye ve kullanılacak özel cihazlardan çıkarılan pulları belgelere ekletmeye 

yetkilidir. Elektronik cihazlarla düzenlenen belgeler ile özel cihazlardan çıkarılan pulları ihtiva eden 

belgeler bu Kanun hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş belge hükmündedir.

Elektronik cihazların belirlenen niteliklere uygunluğu 06/12/1984 gün ve 3100 sayılı Kanunun 5 inci 

Maddesine göre kurulan komisyonun görüşü alınarak Maliye ve Gümrük Bakanlığınca onaylanır.

Maliye ve Gümrük Bakanlığı, elektronik cihazlarla veya kullanılacak özel cihazlardan çıkarılan pulları 

ekletmek suretiyle belge düzenletme yetkisini; iş grupları, sektörler, bölgeler, yerleşim birimleri, yıllık 

hasılat tutarları itibariyle veya sabit bir işyerinde faaliyet gösterilip gösterilmediğine göre ayrı ayrı veya 

topluca kullanabilir.

Mükellefler, 3100 sayılı Kanuna göre nitelikleri belirlenen ödeme kaydedici cihazlar ile birinci fıkrada 

belirtilen cihazları piyasadan temin edebilecekleri gibi, Maliye ve Gümrük Bakanlığından da temin 

edebilirler. Maliye ve Gümrük Bakanlığı bu cihazları temin etmeye, zimmet karşılığı vermeye bu konularla 

ilgili bütçe işlemlerini yapmaya ve diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Bakanlıkça zimmet karşılığı verilen cihazların bozulması, çalınması gibi nedenlerle kullanılamaz hale 

gelmesi halinde cihaz bedelinin 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre mükelleften tahsili yoluna gidilir.



YASAL DÜZENLEMELER
VUK 242: ELEKTRONİK ORTAMDAKİ KAYITLAR VE ELEKTRONİK CİHAZLA BELGE DÜZENLEME

2. (Ek fıkra: 28/12/2001 - 4731 S.K./4. md.) Elektronik defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak bu 

Kanuna göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar 

bütünüdür.

Elektronik belge, şekil hükümlerinden bağımsız olarak bu Kanuna göre düzenlenmesi zorunlu olan 

belgelerde yer alan bilgileri içeren elektronik kayıtlar bütünüdür.

Elektronik kayıt, elektronik ortamda tutulan ve elektronik defter ve belgeleri oluşturan, elektronik 

yöntemlerle erişimi ve işlenmesi mümkün olan en küçük bilgi öğesini ifade eder.

Bu Kanunda ve diğer vergi kanunlarında defter, kayıt ve belgelere ilişkin olarak yer alan hükümler 

elektronik defter, kayıt ve belgeler için de geçerlidir. Maliye Bakanlığı, elektronik defter, belge ve kayıtlar 

için diğer defter, belge ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslardan farklı usul ve esaslar belirlemeye yetkilidir.

(Değişik madde: 04/06/2008-5766 S.K./17.mad) Maliye Bakanlığı; elektronik defter, belge ve kayıtların 

oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafaza ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda 

tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, elektronik ortamda 

tutulmasına ve düzenlenmesine izin verilen defter ve belgelerde yer alması gereken bilgileri internet de 

dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında Maliye Bakanlığına veya Maliye 

Bakanlığının gözetim ve denetimine tabi olup, kuruluşu, faaliyetleri, çalışma ve denetim esasları Bakanlar 

Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecek olan özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir şirkete 

aktarma zorunluluğu getirmeye, bilgi aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin 

usul ve esasları tespit etmeye, bu Kanun kapsamına giren işlemlerde elektronik imza kullanım usul ve 

esaslarını düzenlemeye ve denetlemeye yetkilidir. Bu Kanunun vergi mahremiyetine ilişkin hükümleri, bu 

kapsamda kurulan şirketin ortak, yönetici ve çalışanları hakkında da uygulanır.



YASAL DÜZENLEMELER

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU 

MADDE 64. 

Defter tutma yükümlülüğü: 

(2)‐ Tacir, işletmesiyle ilgili olarak 

gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, 

fotokopi, karbonlu kopya, mikrofiş, 

bilgisayar kaydı veya benzer şekildeki bir 

kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik 
ortamda saklamakla yükümlüdür.



YASAL DÜZENLEMELER

FATURANIN TARİFİ:

MADDE 229. Fatura, satılan emtia veya 

yapılan iş karşılığında müşterinin 

borçlandığı meblağı göstermek üzere 

emtiayı satan veya işi yapan tüccar 
tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.

http://www.turkhukuksitesi.com/mevzuat.php?mid=7166


YASAL DÜZENLEMELER
FATURANIN ŞEKLİ:

MADDE 230. (Değişik madde: 30/12/1980 - 2365/34 md.)

Faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur:

1. Faturanın düzenlenme tarihi seri ve sıra numarası;

2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve 

hesap numarası;

3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;

4. Malın veya işin nev'i, miktarı, fiyatı ve tutarı;

5. (Değişik bent: 04/12/1985 - 3239/19 md.) Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, 

(Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim 

edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının taşınan veya taşıttırılan mallar 

için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.

Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir 

komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine 

bağlanması gereklidir. Bu bentte yazılı irsaliyeler hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak 

üzere, bu Madde hükmü ile 231 inci Madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime 

gönderildiği ayrıca belirtilir.

Şu kadar ki nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satın aldıkları malları kendilerinin 

taşıması veya taşıttırması halinde bu mallara ait fatura veya perakende satış fişinin bulunması şartıyla 
sevk irsaliyesi aranmaz.)

http://www.turkhukuksitesi.com/mevzuat.php?mid=7167


YASAL DÜZENLEMELER
FATURANIN ŞEKLİ:

MADDE 230. (Değişik madde: 30/12/1980 - 2365/34 md.)

Faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur:

1. Faturanın düzenlenme tarihi seri ve sıra numarası;

2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve 

hesap numarası;

3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;

4. Malın veya işin nev'i, miktarı, fiyatı ve tutarı;

5. (Değişik bent: 04/12/1985 - 3239/19 md.) Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, 

(Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim 

edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının taşınan veya taşıttırılan mallar 

için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.

Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir 

komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine 

bağlanması gereklidir. Bu bentte yazılı irsaliyeler hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak 

üzere, bu Madde hükmü ile 231 inci Madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime 

gönderildiği ayrıca belirtilir.

Şu kadar ki nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satın aldıkları malları kendilerinin 

taşıması veya taşıttırması halinde bu mallara ait fatura veya perakende satış fişinin bulunması şartıyla 
sevk irsaliyesi aranmaz.)

http://www.turkhukuksitesi.com/mevzuat.php?mid=7167


YASAL DÜZENLEMELER

DEFTER VE BELGELERLE DİĞER KAYITLARIN İBRAZ 

MECBURİYETİ :

MADDE 256. (Değişik madde: 22/07/1998 - 4369/4 md.)

Geçen maddelerde yazılı gerçek ve tüzel kişiler ile mükerrer 257

nci madde ile getirilen zorunluluklara tabi olanlar, muhafaza etmek

zorunda oldukları her türlü defter, belge ve karneler ile vermek

zorunda bulundukları bilgilere ilişkin mikro fiş, mikro film, manyetik

teyb, disket ve benzeri ortamlardaki kayıtlarını ve bu kayıtlara erişim

veya kayıtları okunabilir hale getirmek için gerekli tüm bilgi ve şifreleri

muhafaza süresi içerisinde yetkili makam ve memurların talebi

üzerine ibraz ve inceleme için arz etmek zorundadırlar. Bu zorunluluk

Maliye Bakanlığınca belirlenecek usule uygun olarak, tasdike konu

hesap ve işlemlerin doğrulanması için gerekli kayıt ve belgelerle

sınırlı olmak üzere, bu hesap ve işlemlere doğrudan ya da silsile

yoluyla taraf olanlara, defter ve belgelerinin tetkiki amacıyla yeminli

mali müşavirler tarafından yapılan talepler için de geçerlidir.

http://www.turkhukuksitesi.com/mevzuat.php?mid=7195


YASAL DÜZENLEMELER

Mükellefler e-fatura düzenlerken, 

süreler başta olmak üzere Vergi Usul 

Kanunu ve ilgili diğer kanun ve 

düzenlemelerde yer alan usul ve 

esaslara uymak zorundadır. 

Diğer bir ifade ile e-faturaya ilişkin 

kağıt faturadan farklı herhangi bir özel 

düzenleme VUK’ta yapılmamıştır.



Hacker`lar tarafından TTNet faturası 
görünümde gönderilen maillerin içinde 
virüs bulunuyor ve de link tıklandığı an 

virüs devreye giriyor.



e-FATURAYA GEÇMEK ZORUNDA OLANLAR

a)4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamındamadeni
yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında MAL ALAN
MÜKELLEFLERDEN 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış
hasılatına sahip olanlar.
b)6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı
listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim
yılında MAL ALAN MÜKELLEFLERDEN 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10
Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.
c) Her durumda asgari 10Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar
d) E-Arşiv Sistemine Geçmek Zorunda Olanlar
e) İsteğe bağlı olarak geçmek isteyenler



DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1- BELİRLENEN MÜKELLEFLERDEN DOĞRUDAN HERHANGİ BİR MAL
ALIMI OLACAKTIR. Hizmet alımları kapsama girmemektedir. Ayrıca,
Doğrudan bu mükelleflerden mal alımı yapan bayilerden yapılan mal
alışları da kapsama girmemektedir.
2- BELİRLENEN MÜKELLEFLERE MAL SATANLAR DA KAPSAMA
GİRMEMEKTEDİR.
3- Brüt satış hasılatlarının hesaplanmasında, sadece belirlenen ürünler
değil gelir tablosunda yer alan bütün satışları gösteren brüt satış
hasılatı dikkate alınacaktır.



MAL SATIN ALINAN MÜKELLEFLERE ÖRNEK

MADENİ YAĞ
58 seri no’lu VUK Sirküleri ekinde
listesi yer almaktadır.

-CHAMPION OTO YEDEK PARÇA
GIDA VE TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
- PAMUKKALE MADENİ YAĞLARI
SANAYİ VE TİC. LTD.ŞTİ.
- BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ

58 seri no’lu VUK Sirküleri ekinde
listesi yer almaktadır.

(III) SAYILI  LİSTE
-AK-İNN DIŞ TİC. LTD. ŞTİ,
- MİGROS TİCARET A. Ş.,
- COCA COLA İÇECEK A.Ş,
-TESCO KİPA KİTLE PAZ. TİC. VE
GIDA SAN. A.Ş.



MAL SATIN ALINAN MÜKELLEFLERE ÖRNEK

-58 Nolu Sirküler Ekindeki Listeler www.efatura.gov.tr/anasayfa.html adresinde yer
almaktadır.

-- 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip
mükelleflerin listesi
-- 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa
veya ithal eden mükelleflerin listesi

http://www.efatura.gov.tr/anasayfa.html


YAPILMASI GEREKENLER

31 ARALIK 2015 (DAHİL) TARİHİNE KADAR GİB’E 
BAŞVURUDA BULUNULACAKTIR.

http://www.efatura.gov.tr/efaturabasvuru.html

http://www.efatura.gov.tr/efaturabasvuru.html


E-Belge Özellikleri 
1-Uzun ömür : Belgelerdeki kayıtların uzun ömürlü olması gerekebilir. Bu durumda belgenin sonsuza kadar 
görüntülenmesi gerekecektir. 
2-Koruma: Belgelerin kayıtlarının fiziksel olarak bulunduğu formda korunabilmesidir. Mesela belge bir ortamdan 
başka bir ortama aktarılırken kullanılabilirliği ile ilgili kalite ve veri kaybına uğramamalıdır. 
3-Erişilebilirlik: Eğer bir belgenin kaydı tekrardan aranıldığında bulunamıyorsa onu kaydetmek anlamsızdır. Bu 
sebeple belge kaydının erişilebilirliği önemlidir.
4-Okunabilirlik: Belge kayıtları üretildikleri şekil içerisinde tekrardan görüntülenebilmelidir. Ayrıca kayıtların 
okunabilirliğinin sağlanması gereklidir.
5-Anlaşılabilirlik: Belge kayıtları kendi bağlamları içerisinde anlaşılabilir olmalıdırlar.

6-Kanıt: Elektronik belgeler kanıt olarak kabul edilebilir olmalı ve hatta bir mahkeme de delil belge olarak 
gösterilebilmelidir. Bunun içinde elektronik belgenin üretildikten sonra bir daha değiştirilmemesi gerekir. 
Belgenin kimin tarafından, ne zaman üretildiğinin ve aynı metin olduğunun ispat edilebilmesi çok önemlidir.
7-İmha: Belgelerin statülerinin değerlendirilmesi ve kontrollü bir biçimde evrakların transfer veya imha edilmesi 

mümkün olmalıdır.
8-Artırma: Bir belgenin kanıta dayanan bütünlüğünü bozmadan belge ile ilgili bilgiyi artırmak veya değiştirebilmek 

mümkün olmalıdır.



E-Belge Özellikleri 
e-Fatura Uygulaması, elektronik belge olarak düzenlenen faturaların tarafları arasında dolaşımı ile ilgili 
oluşturma, gönderme ve alma zamanı gibi önemli kayıtların tarafsız bir biçimde tutulmasını sağlamak ve 
elektronik belge olarak oluşturulmuş herhangi bir belgenin sıhhatinden (format ve standartlara uygunluk, 
göndericinin kimliği ve doğruluğu, elektronik belgenin geçerliliği ve içeriğinin bütünlüğü) emin olmak amacı ile 
Başkanlık tarafından oluşturulan uygulamanın genel adıdır. (V.U.K GENEL TEBLİĞİ 397)

format ve 
standartlara 
uygunluk

göndericinin 
kimliği ve 
doğruluğu

elektronik 
belgenin 
geçerliliği

içeriğinin 
bütünlüğü



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(V.U.K 
GENEL TEBLİĞİ 397)

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
Tüzel kişilerin ve diğer kurumların herhangi bir nedenle unvanlarının değişmesi halinde, eski unvanı barındıran 
sertifikaları geçerliliğini kaybedeceğinden, unvan değişikliğini izleyen 15 gün içerisinde yeni unvanına uygun 
sertifika başvurusu yapması gerekmektedir.  

Sahiplerine kart okuyucuları ile birlikte teslim edilecek sertifikaların HSM aracılığı ile kullanılması da 
mümkündür. Ancak bu durumda Mali Mühür Sertifikalarının HSM’lere yüklenmesi işleminin TÜBİTAK-UEKAE veya 
yetkili kıldığı kişiler/kurumlar aracılığı ile yapılması ve tercih edilen HSM modellerinin TÜBİTAK-UEKAE 

tarafından yayımlanacak niteliklere sahip olması gerekmektedir.

Mali Mühürün başvuru, işleyiş ve kullanımı ile ilgili tüm bilgi ve belgeler http://mm.kamusm.gov.tr internet 

sitesinde yer almaktadır. 



MALİ MÜHÜR
e-Fatura mali mühür veya e-imza ile mühürlenmelidir. Üzerinde mali mühür/e-imza bulunmayan herhangi bir 
belge Vergi Usul Kanunu kapsamında e-fatura olarak kabul edilmez. 

Mali mühürde Sertifika sorumlusunun şirket yetkilisi olması beklenmektedir. Ancak şirkette çalışan herhangi biri 

de sertifika sorumlusu tayin edilebilir. 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 yön-

temlerle bildirilmesi zorunludur.

Genel olarak mali mührü en kısa ve öz haliyle e-imzanın kurumlardaki karşılığı olarak tanımlayabiliriz, mali mühür 
kanuni düzenlemeler çerçevesinde kullanılmak üzere, tüzel kişi ve kurumlara ait veri bütünlüğünün, kaynağın ve 
içeriğin garanti altına alınmasını ifade eder.

Mali mühür e-Fatura Portalına “log in” olmada ve her bir faturanın mühürlenmesinde kullanılmaktadır.



e-FATURA

İHTİYARİ OLAN UYGULAMA 
ZORUNLU UYGULAMAYA 
DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜR.

ZORUNLULUK KAPSAMINA GİRENLER EN
GEÇ 31 ARALIK 2015 TARİHİNE KADAR
GİB’E BAŞVURUDA BULUNMALARI
GEREKMEKTEDİR.



e-FATURA TARAFLAR

e-Fatura sürecinde 3 (üç) taraf bulunmaktadır. Bunlar; gönderici, merkez 

ve alıcı birimleridir. Bu üçlü saç ayağında gönderici birim (satıcı),  alıcının 

posta kutusuna göndermek istediği bir e-fatura merkezi bir platform (Gelir 

İdaresi Başkanlığı) üzerinden iletilmektedir. e-Fatura Uygulaması bu 3 

birim etrafında kapalı bir ağ şeklinde tasarlanmıştır.

GÖNDEREN 
(SATICI)

MERKEZ (GİB) ALICI 
(MÜŞTERİ)



e-FATURA TARAFLAR

e-İmzanın (veya mali mührün) kontrolü alıcı tarafından yapılmaktadır.

Diğer bir ifade ile e-faturanın merkez üzerinden iletimi sırasında Gelir İdaresi 

Başkanlığı’nın böyle bir kontrolü bulunmamaktadır.

GÖNDEREN 
(SATICI)

MERKEZ (GİB) ALICI 
(MÜŞTERİ)



*E-Faturanın (veya kabul/red uygulama yanıtının) kâğıt çıktısı, e-posta ile 
gönderilmesi, fatura üzerine "Aslı Gibidir" yazılması vs. uygun değildir. 
E-Faturanın geçerli hâli GİB üzerinden başarıyla geçmiş XML'idir. 
Faturanın GİB üzerinden başarıyla geçip geçmediğinin kontrolü (e-fatura sisteminde 

olmayanlar tarafından da) sorgulanması ancak fatura XML’i üzerinden, E-Fatura 
Görüntüleyici programı aracılığıyla yapılabilir. 
http://www.efatura.gov.tr/anasayfa.html adresinde yer alan aşağıdaki bağlantıdan 

E-Fatura Görüntüleyici programını indirilebilir. Programın kullanılabilmesi için 
bilgisayarda Java 1.7 ya da üstü bir sürüm yüklü olmalıdır. 

E-Fatura Görüntüleme Aracı



E-Fatura Görüntüleme Aracı



E-Fatura Görüntüleme Aracı



E-Fatura Görüntüleme Aracı



E-Fatura Görüntüleme Aracı

- “Aç” Düğmesi: E-Fatura/Uygulama Yanıtı XML’i ilgili klasörden seçilerek açılır.
- “Doğrula” Düğmesi: Açılan E-Fatura/Uygulama Yanıtı XML’inin imzasının 

doğrulanabilip doğrulanamadığını kontrol eder. Doğrulama yapılamıyorsa e-
fatura üzerinde değişiklik yapılmış demektir. 

- “Sorgula” Düğmesi: Açılan XML’in GİB’den başarıyla geçip geçmediğini ve ticari 
faturaysa alıcı tarafından başarıyla ret yanıtı verilip verilmediğini sorgular. 

- “Belge” Düğmesi: Açılan XML’in sadece XSLT görüntüsünü gösterir. 
- “Xml” Düğmesi: Açılan XML’in sadece XML görüntüsünü gösterir. 
- “Belge/Xml” Düğmesi: Açılan XML’in hem XSLT hem de XML görüntüsünü aynı 

anda gösterir. 
- “Hakkında” Düğmesi: E-Fatura Görüntüleyici programı sürümü ve sahibi hakkında 

bilgi verir.
- “Çıkış” Düğmesi: E-Fatura Görüntüleyici programından çıkılmasını sağlar.



E-Fatura Görüntüleme Aracı

E-Fatura açıldıktan sonra “Doğrula” düğmesine basılır. Doğrulama sonucunda; 
a. “Mali Mühür Doğrulandı!” yazıyorsa fatura imzalandıktan sonra üzerinde 
değişiklik yapılmamıştır. “Sertifika Bilgileri” kısmına tıklandığında e-imza/mali 

mühür sertifika ile ilgili bilgiler görülebilecektir.

“Mali Mühür Geçersiz!” yazıyorsa fatura imzalandıktan sonra üzerinde değişiklik 
yapılmıştır (İlk imzalama işlemi sırasında yanlış işlem yapılmış ve fatura doğru 
şekilde hiç imzalanamamış olabilir.). Bu durumda fatura geçersizdir.



E-Fatura Görüntüleme Aracı



E-Fatura Görüntüleme Aracı

E-Fatura açıldıktan sonra “Sorgula” düğmesine basılır. Sorgulama sonucunda; 
a. “İlgili fatura GİB sisteminden geçmiş ve alıcıya ulaştırılmıştır” yazıyorsa fatura 
GİB’den başarıyla geçmiştir. (TEMEL FATURA ise Alıcısı faturaya harici yollarla itiraz 
edilmiş olabilir, bu bilgi E-Fatura Görüntüleyici ile görülememektedir.)

b. “İlgili fatura GİB sisteminden geçmemiş ve alıcıya ulaştırılmamıştır” yazıyorsa 
fatura GİB’den başarıyla geçmemiştir. (Faturaya e-fatura sistemi üzerinden hiç 
gönderilmemiş ya da gönderilmiş ancak hata aldığı için geçersiz hale düşmüş

olabilir. Bu durumda fatura geçersizdir



E-Fatura Görüntüleme Aracı

E-Fatura açıldıktan sonra “Sorgula” düğmesine basılır. Sorgulama sonucunda; 
a. “İlgili fatura GİB sisteminden geçmiş ve alıcıya ulaştırılmıştır” yazıyorsa fatura 
GİB’den başarıyla geçmiştir. (TEMEL FATURA ise Alıcısı faturaya harici yollarla itiraz 
edilmiş olabilir, bu bilgi E-Fatura Görüntüleyici ile görülememektedir.)

b. “İlgili fatura GİB sisteminden geçmemiş ve alıcıya ulaştırılmamıştır” yazıyorsa 
fatura GİB’den başarıyla geçmemiştir. (Faturaya e-fatura sistemi üzerinden hiç 
gönderilmemiş ya da gönderilmiş ancak hata aldığı için geçersiz hale düşmüş

olabilir. Bu durumda fatura geçersizdir



E-Fatura Görüntüleme Aracı

c. “İlgili fatura GİB sisteminden geçmiş ve alıcı faturayı reddetmiştir” yazıyorsa fatura 
GİB’den başarıyla geçmiş ancak alıcı bu faturaya sistem üzerinden red cevabı 
vermiştir. Bu durumda fatura geçersizdir. TİCARİ FATURA KABUL RED VEYA İADE 

yanıtı verilebilir.



E-Fatura Görüntüleme Aracı

Faturayı görüntülemek istersek 
e-fatura görüntüleme aracında 
«belge» yazılı kısma 
tıklamamız yeterlidir. 



E-Fatura Görüntüleme Aracı

e-fatura görüntüleme aracında «belge» yazılı kısma tıkladığımızda bir takım hatalar 
meydana gelebilmektedir. Şimdi kısaca bu hataları inceleyelim.



E-Fatura Görüntüleme Aracı

E-Fatura/Uygulama Yanıtının XML görüntüsü dışında görüntülenebilmesi için fatura 

içerisinde görüntüleme dosyasının (XSLT) yer alması gerekmektedir. Göndericisi 
XML’de XSLT’yer vermemişse, E-Fatura/Uygulama Yanıtının E-Fatura Görüntüleyici ile 
görüntülenmesi aşamasında aşağıdaki soru ile karşılaşılacaktır. 

a) “Evet” seçeneği seçilirse Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanmış olan 
varsayılan XSLT ile görüntüleme sağlanacaktır. 

b) “Hayır” seçeneği seçilirse sadece XML Görünümü ve aşağıdaki hata mesajı 
ekrana gelecek, görüntüleme sağlanamayacaktır. 



KAĞIT FATURA İLE AYNI HUKUKİ 

SONUÇLAR

FATURA NİZAMI:

MADDE 231. (Değişik madde: 30/12/1980 - 2365/35 md.)

Faturanın düzenlenmesinde aşağıdaki kaidelere uyulur:

1. Faturalar sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir. Aynı müessesenin muhtelif şube ve kısımlarında her biri aynı numara ile başlamak üzere ayrı 

ayrı fatura kullanıldığı takdirde bu faturalara şube ve kısımlarına göre şube veya kısmın isimlerinin yazılması veya özel işaretle seri tefriki yapılması 

mecburidir.

2. Faturalar mürekkeple, makine ile veya kopya kurşun kalemi ile doldurulur.

3. Faturalar en az bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenir. Birden fazla örnek düzenlendiği takdirde her birine kaçıncı örnek olduğu işaret edilir.

4. Faturaların baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların imzası bulunur.

5. (Değişik bent: 04/12/1985 - 3239/20 md.) Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu 

süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.

6. (Ek bent: 04/12/1985 - 3239/20 md.) Bu Kanunun 232 nci Maddesinin birinci fıkrasına göre fatura düzenlemek zorunda olanlar, müşterinin adı 

ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının doğruluğundan sorumludur. (Ancak bu sorumluluk, aynı Maddenin 2 nci fıkrasının 

uygulandığı halleri kapsamaz.) Fatura düzenleyenin istemesi halinde müşteri kimliğini ve vergi dairesi hesap numarasını gösterir belgeyi ibraz etmek 

zorundadır.

http://www.turkhukuksitesi.com/mevzuat.php?mid=7168


KAĞIT FATURA İLE AYNI HUKUKİ 

SONUÇLAR

Elektronik Fatura Uygulamasından yararlanan mükellefler fatura düzenlemeden önce 

muhatabın www.efatura.gov.tr internet adresinde yer alan kayıtlı kullanıcı listesine kayıtlı 

olup olmadığını kontrol edecekler, kayıtlı kullanıcı ise elektronik fatura, kayıtlı kullanıcı 

değilse kâğıt fatura düzenleyeceklerdir. (V.U.K. G.T. 421)

Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükellefler; 

tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya 

tür (nev’i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile 

tam bölünme veya tür (nev’i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler 

elektronik fatura uygulamasına geçmek ve elektronik defter kullanmak zorundadır. 

Uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın 

başından itibaren 3 ayı geçemez. 



e-FATURA İRSALİYELİ FATURA OLARAK 

DÜZENLENEBİLİR Mİ?

e-FATURA ile ilgili
düzenlemeler de irsaliyeli
fatura düzenlenmesi
öngörülmemiştir.
ANCAK, İRSALİYELİ FATURA
DÜZENLENMESİNE İZİN VEREN
211 seri no’lu VUK GT
yürürlükten kaldırılmamıştır.

e-Fatura düzenlenmesi
halinde irsaliyeli fatura
düzenlenemeyeceğinden,
mal tesliminde sevk
irsaliyesi düzenlenmek
zorundadır.



VUK TEBLİĞ TASLAĞI

397 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Getirilen e-Fatura Uygulamasına
Kayıtlı Mükelleflere Faturanın Teslimi
e-Fatura Uygulamasına kayıtlı kullanıcılara düzenlenecek elektronik faturada,
düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi
halinde elektronik faturanın kağıt çıktısı irsaliye yerine geçer. Söz konusu kağıt çıktıya
“İrsaliye yerine geçer” ifadesinin yazılması ve kağıt çıktının satıcı veya yetkilisi
tarafından imzalanması zorunludur. Ancak bu imkandan yararlanabilmek için
elektronik faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi zorunludur.



VUK-T.T.K. İRSALİYE BAKIŞ AÇISI

*Sevk irsaliyesinin numarasının faturada bulunması şarttır (VUK. m. 230 f. 5b. 1). Aksi
takdirde, faturada VUK’un olmasını emrettiği asgari koşullar sağlanamadığından bu
fatura, Vergi Mevzuatında fatura hükmünde olmayacaktır.
*Buna karşılık TTK. bakımından düşünürsek, TTK’da sevk irsaliyesiyle ilgili bir hüküm
olmadığından sevk irsaliye numarasının faturada bulunup bulunmaması TTK.
bakımından bir hüküm doğurmaz ve sevk irsaliye numarası olmasa da bu belge fatura
olarak kabul edilir.
*Sevk irsaliyesi, TTK. yönünden irsaliyenin alıcı tarafından imzalanması gibi
durumlarda, malın teslim edildiğini tevsike yarayacak yardımcı bir yazılı delil rolü
oynar.



E-FATURA İTİRAZ SÜRESİ

e-Fatura düzenlerken ilgili Genel Tebliğler ve www.efatura.gov.tr internet 

adresinde yayımlanan teknik dokümanlarda belirtilmeyen hususlarda süreler 

başta olmak üzere Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer kanun ve düzenlemelerde yer 

alan usul ve esaslara uyulmak zorundadır. Kâğıda dayalı faturalarınızda 

uyguladığınız itiraz mekanizması mevzuatın izin verdiği ölçüde e-faturada da 

uygulanabilmektedir. Ayrıca e-Fatura Uygulamasında Ticari Fatura Senaryosu 

içinde kabul veya red uygulama yanıtlan bu ihtiyaca mahsusen tasarlanmıştır. 

Temel Fatura Senaryosu kapsamında tarafınıza iletilen faturalara itirazın ise 

sistem üzerinden değil, harici yollarla yapılması gerekmektedir.

http://www.efatura.gov.tr/


Temel E-FATURA 

Satıcı ile başlangıçta temel fatura gönderilmesi hususunda anlaştıktan sonra bu 

faturaya elektronik ortamda itiraz etme imkânınız yoktur. Bu tür bir faturaya ancak 

harici yollarla (yani kâğıt faturadaki gibi, örneğin noter aracılığı ile) itiraz etme 

hakkınız bulunmaktadır. Temel faturanın yanlışlıkla tarafınıza gönderildiğini 

düşünüyorsanız faturaya harici yollarla itiraz etmeniz mümkündür.

Müşterinizle yapmış olduğunuz Ticari Fatura Senaryosunu müşterinizle anlaşmak 

suretiyle sonradan Temel Fatura Senaryosuna çevirmeniz mümkündür. Veya 

tersine müşterinizle yapmış olduğunuz Temel Fatura Senaryosunu müşterinizle 

anlaşmak suretiyle sonradan Ticari Fatura Senaryosuna çevirmeniz her zaman 

mümkündür. Müşterinizle bir mal teslimi için ticari fatura, başka bir mal için ise 

Temel Fatura Senaryosuna göre anlaşmanıza hiçbir engel yoktur.



Ticari E-FATURA 

Ticari e-fatura, yapılacak mal ve hizmet satışları dolayısıyla fatura düzenlenmesi, 

söz konusu faturaların kabul edilmesi, reddedilmesi veya iade faturası 

düzenlenmesi durumlarında uygulama yanıtı düzenlenmesine ilişkin iş akışları ve 

rolleri açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

“Ticari Fatura” Senaryosu kapsamında düzenlenen fatura, vergi kanunları ve ilgili 

düzenlemelere bağlı olarak düzenlenen e-faturayı ifade eder.

“ Uygulama yanıtı” ise e-Fatura Uygulaması kapsamında gönderilen faturanın 

kabul, red ve iade işlemlerinin yine uygulama içerisinde yapılmasının sağlanması 

amacıyla kullanılması öngörülen bir belge olup, bu senaryoda açıklanan esaslar 

dâhilinde düzenlenmesi gerekmektedir.



Ticari E-FATURA 

Bu senaryo;
• Her ölçek ve sektördeki kamu ve özel sektör alıcı ve satıcılarını,
• Her türlü mal ve hizmet satışı nedeniyle e-fatura düzenlenmesini,

• Faturaların alıcılar tarafından uygulama yanıtı düzenlenmesi suretiyle kabul 
edilebilmesini,
• Faturaların alıcılar tarafından uygulama yanıtı düzenlenmesi suretiyle

reddedilebilmesini,
• İade faturası düzenlenmesini,
• İade faturası düzenlenmesi gereken durumlarda uygulama yanıtının,

Kullanılması durumlarını kapsamaktadır.



Ticari E-FATURA ROL TANIMLARI 

Satıcı: Faturayı düzenleyerek alıcıya gönderen taraftır. Genel olarak faturalaşma 
sürecinde alacaklı olan taraftır. Satıcı alıcı ile önceden anlaşmış olmak koşulu ile 
düzenlediği faturanın alıcı tarafından kabulünün uygulama yanıtı düzenlenerek yapılmasını 

talep edebilir.

Alıcı: Faturayı alan veya adına fatura düzenlenen taraftır, faturanın borçlusudur. 
Faturayı uygulama yanıtı ile kabul etmek yanında belli şartlar dâhilinde reddeden taraftır.

Ayrıca belli koşulların gerçekleşmesi halinde iade faturası ve iade uygulama yanıtı 

düzenleyebilmektedir.



Ticari E-FATURA-RED 

Temel Fatura Senaryosunda alıcının faturaya itirazı harici yollarla yapılırken Ticari Fatura 
Senaryosunda ise uygulama yanıtı sayesinde alıcı taraf faturaya ilişkin “KABUL”, “RED”, 
“İADE” şeklinde Gönderici Birime geri dönüş yapılabilmektedir.

Faturanın Reddedilmesi:
e-Faturanın alıcı tarafından eksik, yanlış, hatalı veya satış anlaşması ile ilgili 

nedenlerden dolayı reddedilmesi halinde, “RED” uygulama yanıtı düzenlenerek satıcıya 
iletilir. Red durumunda uygulama yanıtının genel açıklamalar bölümüne reddedilme 
nedeninin yazılması gerekir. Satıcı reddedilen faturayı ve uygulama yanıtını faturayı 
alıcısına gönderdiği tarihten itibaren yasal saklama süresi boyunca muhafaza etmek 
zorundadır.Bu fatura yerine yeni bir fatura düzenlenmesi gerekiyorsa oluşturulacak fatura 

tamamı ile yeni bir fatura olmalıdır.
Red işlemine konu olan faturaya satıcı tarafından red uygulama yanıtı gönderilemez. Bu 

durumda itirazlar harici yollarla yapılabilir.



Ticari E-FATURA-İADE 

İade Faturası Düzenlenmesi:

Faturanın alıcı veya satıcı tarafından yasal defterlere kaydedilmesinden sonra ortaya 
çıkan nedenlerden dolayı malın tümünün ya da belirli kalemlerinin iade edilmesi halinde 
alıcı, malın iade nedenlerini de yazdığı “İADE” uygulama yanıtını iade faturası ile birlikte 

düzenleyerek satıcıya gönderir. 
Satıcı iade faturası ile birlikte uygulama yanıtını da yasal saklama müddetince 

muhafaza eder. İade faturası “UBL-TR Fatura” formatındaki fatura tipi alanından iade 
faturası seçeneği kullanılarak düzenlenir. İade edilen mala ait satış faturasının tarihi, 

numarası, evrensel tekil tanımlama numarası ve iade nedeni iade faturasının genel 
açıklamalar bölümüne yazılır. İade faturası üzerinde AdditionalDocumentReference alanına 
iadeye konu olan satış faturasının bilgileri girilerek iade faturasıyla satış faturası ilişkisi 
kurulabilir. İade faturası tamamıyla yeni bir faturadır. Ancak e-Fatura Uygulaması 

içerisinde gönderilen iade faturasına tekrar uygulama yanıtı gönderilerek “KABUL” veya 
“RED” işlemi yapılamaz. Bu işlemler harici yollardan yapılmalıdır.



BAŞVURUDA BULUNURKEN ÜÇ 

YÖNTEMDEN BİRİ TERCİH EDİLECEKTİR 

e-Fatura uygulamasından yararlanmak için üç farklı yöntemden istediğinizi
seçebilirsiniz. Bu kapsamda;
1- GİB’DEN özel entegrasyon izni almış kurumların bilgi işlem sistemleri kullanılarak
yapılan entegrasyon,
2- Bilgi İşlem Sistemi altyapınızın yeterli olması durumunda Bilgi İşlem Sisteminin
Entegrasyonu
3- GİB tarafından www.efatura.gov.tr internet adresi üzerinden ücretsiz olarak sunulan
GİB Portal yöntemlerinden dilediğinizi seçebilirsiniz.

SEÇİLEN YÖNTEME GÖRE, BAŞVURU BİLGİLERİNİN İÇERİĞİ DEĞİŞMEKTEDİR.



ÜÇ YÖNTEMDE E-FATURA 

Hem temel hem de ticari faturalarda logo kullanılması zorunludur. 

Entegrasyon usulünde logonun, geliştiriciler tarafından uygulamanın içerisine 

konulması gerekmektedir. Portal kullanımında ise, logoyu Başkanlık faturaya 

koymaktadır. Burada bahse konu logo, GİB logosudur.



Özel Entagrasyon

Faturalama ihtiyaçları farklılık gösteren veya çok sayıda fatura
düzenleyen mükelleflere, kendilerine ait bilgi işlem alt yapısının
yetersiz olması halinde teknik yeterliliğe sahip bir özel entegratörün
bilgi işlem sistemi vasıtasıyla elektronik fatura alıp
gönderebilmesidir.



Özel Entagrasyon-VUK G.T 397

Bununla birlikte mükellefler, elektronik fatura gönderme ve alma işlemlerini teknik yeterliliğe sahip,
Başkanlıktan özel entegrasyon izni almış mükelleflerin bilgi işlem sistemi vasıtasıyla da gerçekleştirebilirler.
Özel entegrasyon izni almak isteyen mükellefler, e-Fatura Uygulamasına başvuru için gerekli belgelerin yanında
özel entegrasyon talebini içeren bir dilekçe ve ekinde Özel Entegrasyon Bilgi İşlem Sistem Raporu (BİS) ile
Başkanlığa başvuru yapacaklardır. Özel entegrasyon yapmak isteyen mükelleflerin www.efatura.gov.tr internet
adresinde yayımlanan teknik kılavuzlara uygun bilgi işlem altyapısını kurmaları zorunludur. Başkanlıktan izin
alan özel entegratörler, hizmet verdikleri mükelleflere ait e-fatura bilgilerini e-fatura oluşturma, imzalama,
gönderme ve alma amacı dışında kullanamaz ve işleme taraf olanların yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilerle
paylaşamazlar. Özel entegratörler bu faaliyetleri kapsamında elde ettiği ticari sır niteliğindeki e-fatura
bilgilerinin güvenliğinden ve gizliliğinden sorumludurlar. Bu amaca aykırı olarak işleme taraf olmayan üçüncü
kişilerle e-fatura bilgilerini paylaştığı tespit olunan özel entegratörlerin diğer Kanunların öngördüğü cezai
sorumlulukları dışında ayrıca Başkanlık tarafından özel entegratörlük izinleri iptal edilebilir. Başkanlık ayrıca
özel entegrasyon yapan mükellefler için ilave yükümlülük belirlemeye ve istediğinde ulusal ve uluslararası
standartlara uyma zorunluluğu getirmeye yetkilidir. Mükellefin, elektronik fatura gönderip alma işlemini özel
entegrasyon izni alan mükelleflere ait bilgi işlem sistemi vasıtasıyla gerçekleştirmesi, muhafaza ve ibraz
ödevlerini ortadan kaldırmaz. Elektronik fatura gönderip alma işleminde kullanılan bilgi işlem sistemi yazılım
ve donanım alt yapısının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli
olduğu yerlerde bulunması zorunludur. Özel entegrasyon izni alan mükelleflerin listesi www.efatura.gov.tr
internet adresinden yayımlanacaktır.



Özel Entagrasyon-VUK G.T 397

Özel entegratör, e-Fatura Uygulaması kapsamında, bilgi güvenliği için TS ISO IEC 27001 veya ISO27001

belgelerine, iş sürekliliği (Societal security - Business continuity) için ISO 22301 belgesine, Bilgi Teknolojileri

Hizmet Yönetimi Sistemi için TS ISO IEC 20000 veya ISO 20000 belgelerine sahip olmalıdır.

Söz konusu ISO sertifikalardan en az birine sahip olan mükellefler, başvuru evrakları ile birlikte sunacakları

BİS Raporunda henüz sahip olmadıkları belgelere ilişkin olarak belgelerin ne şekilde, ne kadar sürede temin

edileceğini ve belge temini konusunda hangi aşamada (başvuru, değerlendirme, tamamlanma sürecine ilişkin

olarak ilgili kurumlardan alınacak resmi belgeler ile birlikte) olduklarını açıklamaları ve Başkanlığa belge

temini için taahhütte bulunmaları halinde özel entegratörlük talepleri Başkanlıkça değerlendirilecektir.

Başkanlıkça yapılan değerlendirme sonucu özel entegratör izni verilen mükelleflerin, taahhütlerine uygun

olarak eksik belgelerini temin edememeleri halinde özel entegrasyon izinleri iptal edilebilecektir. Özel

entegratör kurum “İşlem Kayıt İzleme ve Kontrol Listesi” ve “Felaketten Kurtarma Kontrol Listesi” ne uymak

zorundadır.

Ayrıca Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların, ilgili ISO standartlarını karşılayan benzer denetimlerden

geçmeleri ve bu standartların gereksinimlerini nasıl karşıladıklarını BİS raporunda belirtmeleri halinde

bankalardan bu standartlar aranmaz.



Özel Entagrasyon-VUK G.T 397
e-Fatura uygulamasından yararlanan mükellefler ile diğer kurum, kuruluş ve işletmelerin e-
faturalarını kendi mali mühür sertifikaları ile onaylamaları veya nitelikli elektronik sertifikaları ile
imzalamaları esastır. Ancak e-fatura uygulamasını özel entegratör vasıtasıyla kullananlar
düzenlenecek e-faturaların özel entegratörün mali mühür sertifikası ile onaylanmasına izin
verebilirler. E-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflerin öncelikle e-fatura

Uygulaması Başvuru Kılavuzundaki adımlara göre mali mühür sertifikası ürettirmeleri,
daha sonra özel entegratör kurumlar ile anlaşma yapmaları gerekmektedir.



Özel Entagrasyon

1-E-Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin, e-fatura uygulamasını özel entegratör

aracılığıyla kullanmak istemeleri halinde özel entegrasyon izni almış mükelleflerle e-

fatura gönderme ve alma konusunda sözleşme yapmaları gerekmektedir. Özel

entegratör ile yapılan sözleşmede kullanıcı hesabı ile yapılabilecek işlemler açıkça

belirtilerek taahhüt edilecektir.

2-Özel entegratör kurum; sözleşme imzaladığı mükelleflerin bilgilerini Başkanlığa

elektronik ortamda bildirecek, Başkanlıktan olumlu yanıt alması halinde ilgili mükellefin

kullanıcı hesabı Başkanlık tarafından aktif hale getirilecektir. Hesabı aktif olan

mükellefler e-fatura gönderip almaya başlayabileceklerdir. Sözleşme gereği kullanıcı

hesabı kapatılan mükelleflerin bilgileri aynı yöntemle elektronik ortamda Başkanlığa

bildirilecektir.



Özel Entagrasyon-Portal Geçişi

1-E-Fatura Uygulamasını GİB portal yöntemi ile kullanan mükellefler özel entegrasyon izni

almış bir mükellefle anlaşarak, özel entegratörün bilgi işlem sistemi üzerinden e-fatura

gönderip almaya devam edebilirler. Bu durumdaki mükelleflerin GİB portal hesapları

Başkanlık tarafından kapatılır.

2-Özel entegratör kullanıcı hesapları kapatılan mükelleflerin GİB portal hesapları, kapanış

bilgisinin Başkanlığa iletilmesi üzerine yeniden açılır.



ÖZEL ENTAGRASYON İZNİ ALAN 

FİRMALAR

1. İdea Teknoloji Çözümleri Bilgisayar San. ve Ticaret Limited Şirketi - İstanbul
2. D.T.P. Bilgi İşlem İletişim ve Ticaret Limited Şirketi (Digital Planet) - İstanbul
3. Mebitech Bilişim Bilgisayar Hizmetleri Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi - İstanbul
4. Veriban Elektronik Veri İşleme ve Saklama Hizmetleri A.Ş. - İstanbul
5. Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi - İstanbul
6. Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi (KoçSistem) - İstanbul
7. ISIS Bilişim Teknolojileri Sanayi Ticaret Limited Şirketi - Kocaeli
8. C/S Enformasyon Teknolojileri Limited Şirketi (Cybersoft) - Ankara
9. LOGO Elektronik Ticaret Hizmetleri Anonim Şirketi - Kocaeli
10.Bizofis Bilgi Teknolojileri ve Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi – İstanbul
11.……………
www.efatura.gov.tr

http://www.efatura.gov.tr/


ENTAGRASYON

Bilgi İşlem Sisteminin Entegrasyonu Yöntemi,

kendilerine ait bilgi işlem sistemini GİB’in

sistemine entegre ederek 7/24 kesintisiz bağlantı

sağlayabilecek mükelleflerin kullanabilmeleri için

izin verilen sistemdir.



ENTAGRASYON

Başvuru sonrasında mali sertifikaları ve şifreleri tesliminin akabinde entegrasyon yöntemi için

başvuru belgelerinden “Bilgi İşlem Sistem(BİS) Raporu” ve “Test Tanım Formu”

www.efatura.gov.tr adresinden Entegrasyon İşlemleri bölümünden doldurulup Başkanlığa

gönderilmesi gerekmektedir. Elektronik imza kullanmak isteyen gerçek kişi mükellefler elektronik

imzaları ile BİS raporu ve test tanım formlarını yükleyebilirler.

BİS raporu Elektronik Fatura Uygulamasına entegre olacak donanım ve yazılımın anlatıldığı

rapordur. BİS raporu şablonu www.efatura.gov.tr internet adresinde efatura Paketi dosyası

içerisinde yer almaktadır.



ENTAGRASYON

Başvurusu uygun bulunan mükelleflerin entegrasyon testlerinde kullanacakları test hesapları

Başkanlık tarafından tanımlanır ve mükellefe e-posta ile bildirilir. Mükellefler www.efatura.gov.tr

adresinde yayımlanan “e-fatura Test Planı”na göre entegrasyon testlerini yapmaları

gerekmektedir. Entegrasyon Test adımlarını başarılı bir şekilde tamamlayan mükelleflerin test

hesapları kapatılır.



ENTAGRASYON-PORTAL GEÇİŞİ V.U.K. 

G.T. 397
Mücbir sebepler dışında 7/24 kesintisiz bağlantı zorunluluğuna uymayan mükelleflerin

entegrasyon izinleri iptal edilecek olup, Başkanlık tarafından portal hesapları otomatik olarak

açılacaktır. Entegrasyon izni iptal edilen ve portal hesapları açılan mükellefler isterlerse

Başkanlıktan izin almış bir özel entegratör ile de anlaşabilir ve elektronik fatura uygulamasını

özel entegrasyon yöntemi ile de kullanabilirler.



ENTAGRASYON-V.U.K. 397

Bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle elektronik fatura uygulamasından

yararlanan mükellefler, sistemleri üzerinde yapacakları bakım, onarım, gözden geçirme vb.

işlemler nedeniyle sistemlerine erişim kesintiye uğrayacak ise bu kesintiden önceki üç işgünü

içerisinde hangi tarihte ve ne kadar süreyle sistemlerinin kesintiye uğrayacağını Gelir İdaresi

Başkanlığı’na bildirmekle yükümlüdürler. Kesinti süresi hiçbir surette iki günü aşamaz.



ENTAGRASYON-V.U.K. 397
*Bilgi işlem sistemi yurt dışından yönetilen mükelleflerin elektronik fatura uygulamasından

entegrasyon yöntemiyle yararlanma konusundaki durumları yapacakları başvuru üzerine

Başkanlıkça değerlendirilerek elektronik fatura gönderip almalarına izin verilebilecektir.

*Yukarıda ifade edilen çerçevede bilgi işlem sistemi entegrasyonu yapılabilmesi için uyulması

gereken kurallar ve standartlar ile yapılması gereken işlemleri içeren kılavuzlar

http://www.efatura.gov.tr internet sitesinde kamuoyu bilgisine sunulmuştur.

*Uygulamaya entegre olmak isteyenler, bilgi işlem sistemlerinde gerekli ön hazırlıkları

tamamladıktan sonra, sistemlerini ve fatura ile ilgili süreçlerini açıklayan dokümanlarla birlikte

www.efatura.gov.tr internet adresinde yer alan başvuru kılavuzuna uygun olarak Başkanlığa

başvuruda bulunacaklardır.



GİB E-FATURA PORTALI

E-Fatura Portal Yöntemi Gelir İdaresi Başkanlığı 
tarafından "www.efatura.gov.tr" internet 

adresinden ücretsiz olarak sunulan bir e-fatura 
uygulaması hizmetidir.

http://www.efatura.gov.tr/


GİB E-FATURA PORTALI

Bilgi işlem sistemlerinin entegre edilmesi sureti ile e-Fatura 
Uygulamasını kullanma konusunda yeterli alt yapıya sahip 
olmayan kullanıcıların uygulamadan yararlanabilmelerini 
sağlamak amacıyla geliştirilen e-Fatura Portalı, e-Fatura 

Uygulamasına ait temel fonksiyonları bünyesinde 
barındırmaktadır. (VUK G.T. 397)



GİB E-FATURA PORTALI

Bazı muhasebe veya yazılım programları e-faturanın 

portal dışında hazırlanıp, portala yüklenmesi şeklinde bir 

imkânı ve kolaylığı müşterilerine sunmaktadırlar. Bu 

durumda, fatura portal dışında hazırlanmakta ve 

imzalanmakta, sonradan oluşturulan bu belge, e-Fatura 

Portala bu tür programlar aracılığı ile yüklenmek 

suretiyle e-fatura portal üzerinden oluşturulabilmektedir.



İZİN ALINDIKTAN SONRA 

YAPILACAK İŞLEMLER

Faturalar e- fatura olarak 
düzenlenecektir.

Mal veya hizmet satışı dolayısıyla fatura
düzenlemek zorunda olan mükellefler, genel
hükümler çerçevesinde kağıt fatura da
düzenleyebileceklerdir.

421 veya 397 sıra numaralı Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği kapsamında elektronik
fatura uygulamasından yararlanan
mükelleflerin birbirlerine yapmış oldukları
mal teslimi veya hizmet ifaları için elektronik
fatura düzenlemeleri zorunludur.
Elektronik Fatura Uygulamasından
yararlanan kayıtlı kullanıcıların güncel listesi
www.efatura.gov.tr internet adresinden
yayımlanacaktır.



e-FATURA DÜZENLEME SÜRESİ

VUK M.231
5. (3239 sayılı Kanunun 20'nci maddesiyle değişen bent) Fatura,
malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azamî yedi
gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar
hiç düzenlenmemiş sayılır.



SADECE FATURA e-Fatura Olarak 

Düzenlenebilecektir.
Fatura dışında kalan;

1- Sevk İrsaliyesi,

2- Gider Pusulası,

3- Müstahsil Makbuzu,

4- Günlük Müşteri Listesi vb.

Kağıt Ortamında Düzenlenmeye devam edilecektir.

GİB tarafından hava yolu ile yurt içi veya yurt dışı yolcu taşımacılığı işi ile iştigal eden

mükelleflerin, elektronik ortamda; bilet düzenlemeleri, düzenledikleri e-Biletleri

muhatabına iletmeleri ile bu vesikaları muhafaza ve ibraz etmelerine ilişkin usul ve

esasların belirlendiği tebliğ taslağı hazırlanmıştır.



e-FATURA PORTALINDAN TESPİT EDİLEN

ÖZEL DURUMLAR

e-Fatura portalında

fatura ikiye

ayrılmaktadır:

1- Satış Faturası,

2- İade faturası,
İPTAL FATURASINDA 

BAHSEDİLMEMİŞTİR.!!!!



e-FATURA PORTALINDAN TESPİT EDİLEN

ÖZEL DURUMLAR

e-faturanın “ticari
fatura” olarak
düzenlenmesi
halinde alıcının
faturayı reddetme
seçeneği
konulmuştur.

Gelen Kutusuna düşen faturalar geçerli
fatura olup senaryo gereğince red ve ya
kabul edilmesi ilgili cevabın sistem içinde
tutulmasını sağlamaktadır.



e-FATURANIN MUHAFAZASI

Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerine göre mükellefler, gerek düzenledikleri gerekse adlarına düzenlenen
faturaları, yasal süreler dahilinde muhafaza ve istendiğinde ibraz etmekle yükümlüdürler. e-Faturanın veri
bütünlüğünün sağlanması ile kaynağının inkar edilemezliği Mali Mühürle ve 5070 sayılı Kanunla getirilen nitelikli
elektronik sertifika ile garanti altına alınmaktadır. Elektronik imzanın ve Mali Mührün doğruluk ve geçerlilik
kontrolünün ancak elektronik ortamda yapılabilmesi nedeniyle e-Faturanın kâğıda basılarak saklanması söz
konusu değildir. Bu nedenle mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-Faturaları, üzerindeki Mali Mühür veya
elektronik imzayı da içerecek şekilde kanuni süreler dâhilinde kendi bünyelerindeki elektronik, manyetik veya
optik ortamlarda muhafaza ve istendiğinde elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla ibraz edeceklerdir



e-FATURANIN SAKLANMASI VE İBRAZ 

ŞEKLİ

Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, arşivlenen faturaların doğruluğuna, bütünlüğüne ve değişmezliğine ilişkin olan
her türlü elektronik kayıt ve veri, veritabanı dosyası, saklama ortamı ile doğrulama ve görüntüleme araçlarının
tümünü kapsamakta olup, e-Faturalara istendiğinde kolaylıkla erişebilmeyi, anlaşılabilir ve eksiksiz bir biçimde
görüntüleyebilmeyi ve faturaların okunabilir kağıt baskılarını üretebilmeyi sağlayacak biçimde yerine
getirilmelidir. Bu yükümlülük, elektronik faturaların üçüncü kişiler nezdinde muhafaza edilmesi durumunda
muhafaza eden için de yasal süreler içinde geçerlidir.



e-FATURANIN SAKLANMASI VE İBRAZ 

ŞEKLİ

Mükelleflere ait elektronik faturaların yine mükelleflere ait bilgi işlem sistemlerinde saklanması esas olup üçüncü
kişiler nezdinde de elektronik saklama yapılabilecektir. Başka mükelleflerden elektronik saklama hizmetinin
alınması mükelleflerin elektronik faturalarının muhafaza ve ibraz sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Elektronik
faturaların muhafazasının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli
olduğu yerlerde yapılması zorunludur. Bu zorunluluk yurt dışında ikincil bir arşivleme yapılmasına engel teşkil
etmez.



SAKLAMA HİZMETİ VERECEK MÜKELLEFLER

Saklama izni alan mükelleflerin listesi www.efatura.gov.tr
internet adresinden yayımlanacaktır.

Saklama koşulları ve saklama hizmeti verecek mükellefin
uyması gereken diğer kurallar www.efatura.gov.tr internet
adresinde yayımlanacaktır.



Başka mükelleflere ait elektronik faturaları saklama hizmeti verenler, elektronik fatura uygulamasını
bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle kullanmak zorundadır. Elektronik Fatura Saklama
Hizmeti verecek mükelleflerin Başkanlığa "Elektronik Fatura Saklama Hizmeti Başvuru Formu ve
Taahhütnamesi" ile başvuru yaparak saklama izni almaları zorunludur. Bu amaçla başvuru yapacak
mükelleflerin başvuru dilekçesi ekinde Bilgi İşlem Sistem Raporunu (BİS) göndermesi gerekmektedir.

İzin başvurusu yapacak kurumun saklama ortamlarının, saklama ünitelerinin, fiziksel koruyucu
malzemelerinin, depolama sistemlerinin, yedekleme sistemlerinin, iş sürekliliği ve felaketten kurtarma
sistemlerinin, belgelerin maksimum saklama sürelerinin ve depolama ünitelerinin türleri ile ilgili ayrıntılı
açıklamalara BİS raporunda yer vermesi gerekmektedir.

Elektronik saklama yapılacak sistemde şifre, parola, e-imza. gibi, terminallere girişte gerekli güvenlik
önlemleri alınmalı, her türlü elektronik işlemin izi tutulmalı (loglama), ihtiyaç duyulan hiyerarşi
içerisinde kişilere yetkilendirme yapılarak BİS raporunda açıklanmalıdır.

Ek olarak BİS raporunda saklanan faturaların yetkisiz kişilere karşı gizliliğinin nasıl sağlanacağı
belirtilmelidir.



İzin başvurusu yapacak kurumun bilgi güvenliği için TS ISO IEC 27001 veya ISO27001

belgelerine, iş sürekliliği (Societal security - Business continuity) için ISO 22301 belgesine,

Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Sistemi için TS ISO IEC 20000 veya ISO 20000 belgelerine

sahip olmalıdır. Ancak Başkanlık’tan özel entegrasyon izni alan özel entegratörler için bu

zorunluluk aranmaz.

Sistem yönetim süreçleri ITIL uyumlu olmalı ve sistem ITIL sertifikasına sahip personel

tarafından yönetilmelidir.



Başkanlıktan saklama hizmeti verme izni alan kuruluşlar, hizmet verdikleri mükelleflere ait e-fatura
bilgilerini saklama/muhafaza amacı dışında kullanamaz ve işleme taraf olanların yazılı izni olmaksızın
üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Saklama Hizmeti veren kuruluşlar, bu faaliyetleri kapsamında elde
ettiği ticari sır niteliğindeki e-fatura bilgilerinin güvenliğinden ve gizliliğinden sorumludurlar.

Bu amaca aykırı olarak işleme taraf olmayan üçüncü kişilerle e-fatura bilgilerini paylaştığı tespit olunan
saklama hizmeti veren kuruluşların diğer Kanunların öngördüğü cezai sorumlulukları dışında ayrıca
Başkanlık tarafından saklama hizmeti verme izinleri iptal edilebilir. Başkanlıktan elektronik fatura
saklama hizmeti izni almadan saklama yapılması Başkanlık nezdinde hüküm ifade etmez.



Gerekli görülen durumlarda, elektronik fatura saklama hizmeti verenlerden elektronik fatura bilgilerine
ilişkin olarak belirlenecek standartlara uygun üretilecek raporların ibrazı, elektronik fatura saklama hizmeti
verenlere ait bilgi işlem sistem veya sistemlerine sürekli erişimin sağlanması sureti ile istenebilir. Bu
kapsamda, ifade edilen erişimin sağlanması için kullanılacak yöntem ve teknolojiler ile ibraz
yükümlülüğünün yerine getirilmesi ile ilgili süreçler www.efatura.gov.tr adresinde açıklanır. Elektronik
fatura saklama hizmeti verenlerin bilgi işlem sistemine erişim ile ilgili yetki, sektör, mükellef veya faaliyet
hacimleri itibarıyla kullanılabilir.

Başkanlık elektronik fatura saklama hizmeti veren mükellefler için ilave yükümlülük belirlemeye ve
istediğinde ulusal ve uluslararası standartlara uyma zorunluluğu getirmeye yetkilidir. Maliye Bakanlığı
gerek görmesi halinde, bu Tebliğde belirlenen esaslar ile sınırlı olmak üzere, başka mükelleflere ait
elektronik faturaları saklama hizmeti verenlerin bilgi işlem sistemlerini denetleme yetkisine sahiptir.



SORUMLULUK VE CEZAYİ MÜEYYİDELER

Mükellefler, e-Fatura Uygulaması kapsamında oluşturdukları elektronik belgelerde yer verdikleri
bilgilerin gerçek duruma uygunluğunu sağlamaktan sorumlu olup, bu çerçevede Başkanlığın herhangi
bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

e-Fatura düzenleme yetkisi bulunan mükelleflerin gerek kendi sistemlerinde gerekse e-Fatura
Uygulamasında meydana gelebilecek arıza ve kesinti durumlarında fatura düzenleyebilmek için yeteri
kadar basılı kağıt fatura bulundurmaları zorunludur. Herhangi bir nedenle faturasız mal satışı
mümkün değildir.

Başkanlık, gerek görmesi halinde uygulamadan yararlanan mükelleflerin bilgi işlem
sistemini/sistemlerini denetleme yetkisine sahiptir. Bu denetimler sırasında mükellefler, gerekli her
türlü imkânı (uygun donanım ve yazılımlar, terminallere ulaşım izinleri ve uzman personel gibi)
sağlamak zorundadır.

Mükellefler, bilgi işlem sistemini/sistemlerini oluşturan yazılım, donanım, dosya, dokümantasyon ve
diğer unsurları, hiçbir şekilde kısmen veya tamamen vergi inceleme elemanlarının ve Başkanlıkça
görevlendirilecek personelin erişimini ve denetimini engelleyecek bir sözleşme veya lisansa konu
edemez.



Mükellefler, e-Fatura Uygulaması kapsamında oluşturdukları elektronik belgelerde yer verdikleri bilgilerin gerçek duruma uygunluğunu
sağlamaktan sorumlu olup, bu çerçevede Başkanlığın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

KAÇAKÇILIK SUÇLARI VE CEZALARI :

MADDE 359. (Değişik madde: 22/07/1998 - 4369/14 md.;Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./276.mad)

a) Vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan;

1) Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan 
kişiler adına hesap açanlar veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak 
şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler,

2) Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu 
belgeleri kullananlar,

Hakkında on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit 
olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, bu fıkra hükmünün 
uygulanmasında gizleme olarak kabul edilir. Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu 
mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge ise, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgedir.

b) Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan defter, kayıt ve belgeleri yok 
edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya 
suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır. Gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belgedir.

371 inci maddedeki pişmanlık şartlarına uygun olarak durumu ilgili makamlara bildirenler hakkında bu madde hükmü 
uygulanmaz.

Kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında bu maddede yazılı cezaların uygulanması 344 üncü maddede yazılı vergi ziyaı
cezasının ayrıca uygulanmasına engel teşkil etmez.

http://www.turkhukuksitesi.com/mevzuat.php?mid=7305


e-Fatura düzenleme yetkisi bulunan mükelleflerin gerek kendi sistemlerinde gerekse e-Fatura
Uygulamasında meydana gelebilecek arıza ve kesinti durumlarında fatura düzenleyebilmek için yeteri
kadar basılı kağıt fatura bulundurmaları zorunludur. Herhangi bir nedenle faturasız mal satışı mümkün
değildir.

Başkanlık, gerek görmesi halinde uygulamadan yararlanan mükelleflerin bilgi işlem sistemini/sistemlerini
denetleme yetkisine sahiptir. Bu denetimler sırasında mükellefler, gerekli her türlü imkânı (uygun
donanım ve yazılımlar, terminallere ulaşım izinleri ve uzman personel gibi) sağlamak zorundadır.

Mükellefler, bilgi işlem sistemini/sistemlerini oluşturan yazılım, donanım, dosya, dokümantasyon ve diğer
unsurları, hiçbir şekilde kısmen veya tamamen vergi inceleme elemanlarının ve Başkanlıkça
görevlendirilecek personelin erişimini ve denetimini engelleyecek bir sözleşme veya lisansa konu edemez.


