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e-FATURA:
421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile
zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak aşağıda belirtilen
tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu

o2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10
mükellefler.

o6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi
imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası
(EPDK)'ndan lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar,
olmaları nedeniyle bu bent kapsamında

oÖzel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları
mükellefler.

E-Fatura Hukuki Mevzuat



Kağıt Fatura
Fatura, satılan 

emtia(mal) veya yapılan 
iş karşılığında 

müşterilerin borçlandığı 
meblağı(tutarı) 

göstermek üzere malı 
satan veya işi yapan 

tüccar tarafından 
düzenlenip müşteriye 

verilen ticari bir 
belgedir. (V.U.K m.229).

e-FATURA:
Önceden tanımlanmış
kullanıcıların UBL-TR
standardında ve
elektronik belge olarak
düzenledikleri
faturaları, belirlenen
veri aktarım protokolü
aracılığı ile gönderen
taraftan alıcı tarafa
iletimini sağlayan
mesajlaşma alt
yapısıdır.

E-Fatura Tanımı-I



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. 

E-Fatura Tanımı-II



Fatura dışında kalan;

1- Sevk İrsaliyesi,

2- Gider Pusulası,

3- Müstahsil Makbuzu,

4- Günlük Müşteri Listesi vb.

Kağıt Ortamında Düzenlenmeye devam edilecektir.

Sadece Fatura E-Fatura olarak 
düzenlenebilecektir. 



E-Fatura Süreci

E-Fatura 
Kontrol

E-Fatura 
İmzalama

E-Fatura 
Gönderme

E-Fatura 
Muhafaza

E-Fatura 
İbraz

E-Fatura 
Oluşturma

Rakamlara 

Güven

Rakamları 

Onaylama

Alıcıya 

e-Fatura ilet
E-Fatura Arşivi 

Oluştur

Gerektiğinde 

E-Faturayı 

sunmalısın

Planla
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Faturayı hazırlar Çıktı Alır. Zarfa koyar
Alıcısına 

kargo/PTT ile 

gönderir

Posta kutusuna 

bırakır

Zarf alıcıya ulaşır

Muhasebe faturayı 

kontrol 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 ulaşır

Muhasebe 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



Mali Faydaları:

• Klasik faturalamadaki kağıt maliyetinden tasarruf edilir.

• Kağıt faturaların postalanması/kargolanması maliyetini ortadan kaldırır.

• Fatura kesme, gelen faturaları işleme, faturaları zarflama, postaya verme vb. işler için

ekstra personele gerek kalmaz, işgücü maliyetlerini azaltır.

İdari Faydaları:

• Faturaların postada kaybolması veya gecikmesi gibi olumsuzluklar e-faturada yoktur.

• Sistem üzerinde sorgu yapılarak istenen her türlü bilgiye anında ulaşılır, arşivde saatlerce

kağıt fatura nüshası aramaya gerek kalmaz.

• Fatura tarafları arasındaki uyuşmazlıklar ortadan kalkar.

Teknik Faydaları:

• e-Fatura elektronik ortamda kesildiği için kağıt fatura kesilmesine gerek kalmaz.

• e-Fatura elektronik ortamda saklanır. Arşiv maliyeti düşüktür.

• e-Fatura verileri firmaların kendi muhasebe, ERP vb. bilgi işlem sistemlerine aktarılabilir.

Böylece entegrasyon kolaylığı sağlanır.

• Bankacılık Ödeme Sistemleri ile entegrasyon halinde e-Faturaların tahsilat takibi kolaylıkla

yapılabilir.

E-Fatura Faydaları







Özel Entegratör (Servis Sağlayıcı) İle 
Mükellefin mali mühür alması 
zorunludur. Ancak yine de faturada 
entegratörün mali mührü 
kullanılabilecektir. 
Yüksek tutarlı IT yatırımı yapma gereği 
yoktur. 
Entegrasyon işlemi son derece kolay 
ve hızlı olmaktadır. 
Sisteme giriş maliyeti ekonomiktir ve 
bakım maliyeti yoktur. 
Olası mevzuat değişikliklerinde gerekli 
güncellemeleri entegratör ücretsiz 
yapacaktır. 
Arşivleme ve iş sürekliliğine uygun 
altyapı entegratör tarafından 
yapılacaktır.  
Çok sayıda kullanıcıya farklı yetkilerde 
sisteme giriş yetkisi verilebilmektedir. 

Entegrasyon Yöntemi  İle 
Mali mühür alınmak zorundadır. 
Kullanılan muhasebe sistemine göre 
değişen yüksek tutarlı IT yatırım 
maliyeti gerekmektedir. 
Entegrasyon süresi uzun zaman 
almaktadır. 
Yıllık lisans ve bakım maliyeti 
bulunmaktadır. 
Faturaların yurtiçinde arşivlenmesi 
zorunluluğu bulunmaktadır. 
Olası mevzuat değişikliklerinde 
yazılımın güncellenmesi 
gerekmektedir. 
İş sürekliliğine uyum için ekstra 
yatırım maliyeti doğmaktadır. 
7/24 çalışır durumda olmak ve teknik 
arızalarda max 48 saat içerisinde 
sorunun giderilmesi zorunluluğu 
bulunmaktadır. 

GİB Portalı İle 
Mali mühür alınmak 
zorundadır 
Sadece 6 ay faturalar 
portalda saklanır.
Az sayıda fatura alıp 
gönderen küçük ölçekli 
firmalar için uygundur.  
Manuel fatura girişine 
uygundur. 
Arşivleme mükellefin 
sorumluluğundadır. 

E-Faturaya Geçiş Yöntemleri



GİB Portal Entegrasyon Özel Entegrasyon

Aylık E-Fatura Sayısı <500 Sınır Yok Sınır Yok

Bilgi İşlem Yapısı Yeterli 
mi

- + -

Arşivleme Lokasyonu Firma Firma Özel entegratör

Arşiv Saklama 
Sorumluluğu

GİB Firma Özel Entegratör

Maliyet Gereksinimi Ücretsiz HW+SW Yatırımı Giriş + Fatura Başına Ücret

Uygulama Esnekliği - + +

Uygulama Sorumluluğu GİB Firma Özel Entegratör

Dikkat : Aynı anda üç yöntemden sadece bir tanesi kullanılabilir

Geçiş Yöntemleri Karşılaştırması



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

adresinden ücretsiz olarak sunulan bir e-fatura 
uygulaması hizmetidir.

GİB E-Fatura Portalı

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


 GİB tarafından kurum adına bir Kullanıcı Hesabı

oluşturulması gerekmektedir.

 E-Fatura gönderecek ve alacak olan mükelleflerin

karşılıklı olarak sistemde tanımlı 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



e-Fatura portalında

fatura ikiye

ayrılmaktadır:

1- Satış Faturası,

2- İade faturası,
İPTAL FATURASINDA 

BAHSEDİLMEMİŞTİR.!!!!

E-Fatura Portalında Özellikler



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-Fatura Portalında Özellikler









*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



*İrsaliye düzenlendikten sonra 7 gün içerisinde e-fatura düzenlenmelidir. 

*İrsaliye düzenlendiği tarihten itibaren 7 günlük süre ertesi aya sarkıyorsa KDV 

Kanunu gereği ilgili ayın son günü e-fatura kesilmelidir. 

*Hakedişe tabi işlerde hakediş belgesinin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde 

e-fatura düzenlenmelidir.

*E-fatura sisteminde ileri tarihli fatura kesilmesi mümkün olmayıp geriye dönük e-fatura 

kesilebilir. Ancak geriye doğru kesilecek e-faturalarda sorumluluk alıcı ve satıcı firmaya 

aittir. 

*İrsaliyeli e-fatura olmadığı için irsaliyenin kağıt ortamında düzenlenmesi şarttır.

*İade faturalarında mutlaka iade edilen faturanın tarih ve nosu yazılmalıdır.

*Mali mühür veya e-imza ile imzalanmayan e-fatura geçersizdir. 

*E-fatura düzenleyebilmek için alıcının ve satıcının sistemde kayıtlı olması gerekir. 

*E-faturanın sistemde en fazla 6 ay saklanacağı unutulmamalıdır. E-faturanın kağıt 

çıktısı geçerli değildir. E-fatura muhafaza ve ibrazı yine elektronik ortamda olmak 

zorundadır. 

*Temel faturalara itiraz noter gibi harici yöntemlerle yapılır.

*Ticari faturaya alıcı sistem üzerinden 8 gün içerisinde ret, kabul veya iade cevaplarını 

verebilir. 

*E-fatura konusu malın sevkiyatının ve tesliminin hiç yapılmaması sahte veya 

muhteviyatı itibarıyla sahte e-fatura düzenlendiği anlamına gelir. Bu durumda VUK’un

ilgili hükümlerine göre cezalar verilebilir. 

E-Fatura Düzenleme Esasları



*e-fatura sistemi tanımlanırken alıcı ve satıcı arasındaki temel fatura, ticari fatura 

düzenlenmesi hususundaki anlaşmaların sistem üzerinden yapılması ve kaydının yine 

sistemde bulunması çok daha iyi olurdu. 

*E-fatura kesildiği zaman hem alıcının hem de satıcının e-defterlerine muhasebe 

hesap kodlarının tanımlanmasını müteakip otomatik kayıt yapılması imkanı 

getirilmelidir. Şu an bazı yazılımların bu entegrasyonu yaptığı görülmektedir. E-

faturanın eksikliklerinden birisi de sistemde firmaların BA-BS mutabakatı yapmaları için 

bir bölüm oluşturulmamış olmasıdır. Her iki tarafta birbirlerine e-fatura düzenlediklerine 

göre e-BA/BS mutabakatı yapabilmelidirler. 

E-serbest meslek makbuzu, e-gider pusulası gibi diğer belge çeşitlerinin elektronik 

ortamda düzenlenememesi sistemin kayıt düzenini tamamen kapsamasına engel 

olmaktadır. VUK Genel Tebliği 397, 10 numaralık başlıkta “e-Fatura Uygulaması, Vergi 

Usul Kanunu kapsamında düzenlenmesi zorunlu olan fatura dışında kalan belgelerin 

de taraflar arasında dolaşımına imkan verecek şekilde tasarlanmıştır. Bu çerçevede, 

taraflar arasında elektronik belge olarak dolaşımı Başkanlıkça uygun bulunanlar, ilgili 

format ve standartların duyurulmasının ardından, e-Fatura Uygulaması aracılığı ile 

gönderilip alınabilecektir” ifadeleri yer almaktadır.  

E-Faturada Dikkat Edilmesi Gerekenler



 E-Faturanın kağıda basılarak saklanması söz konusu
değildir. Bu nedenle mükellefler, düzenledikleri ve
aldıkları e-faturaları, üzerinde Mali Mühür veya
elektronik imzayı da içerecek şekilde kanuni süreler
dahilinde kendi bünyelerindeki elektronik, manyetik veya
optik ortamlarda muhafaza ve istendiğinde elektronik,
manyetik ve optik araçlar vasıtasıyla ibraz edeceklerdir.

 Başka mükelleflerden elektronik saklama hizmetinin
alınması mükelleflerin elektronik faturaların muhafaza ve
ibraz sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

E-Fatura Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü



 E-Fatura ve e-deftere ilişkin getirilen zorunluluklara uymayanlara

V.U.K.Madde 355’e göre Özel Usulsüzlük Cezası uygulanır. (1.000 TL)

 E-Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükellefler e-

fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere fatura

düzenleyemezler, kağıt ortamında düzenlenen bu faturalar hiç

düzenlenmemiş sayılır. (V.U.K. Madde 353/1 Özel Usulsüzlük Cezası –

Belge başına 190 TL.’den az olmamak üzere tutarın %10’u. Yıllık bazda

üst limit 94.000 TL)

 E-Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin e-

fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükellefler tarafından gönderilen 

e-faturaları almaları zorunludur.Bu zorunluluğa uymayan mükellefler 

hakkında V.U.K.’nda fatura almayanlara uygulanan cezai hükümler 

uygulanır. (V.U.K. Madde 353/1 Özel Usulsüzlük Cezası – Belge başına 

190 TL.’den az olmamak üzere tutarın %10’u. Yıllık bazda üst limit 

94.000 TL, Ayrıca KDV İndirimlerinin Reddedilmesi ihtimali)

E-Fatura Cezai Müeyyideler



İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5

milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1/1/2016 tarihine kadar e-arşiv uygulamasına geçmek
zorundadır.

Kağıt formatta düzenlenen ve muhafaza edilen bütün faturaların elektronik ortama taşınması ve

elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesidir. e-arşiv kullanıcısı olabilmek için, e-fatura kullanıcısı

olmak zorunluluğu vardır.

e-arşiv olarak oluşturulan faturalar, bir sonraki ayın 1’i
ile 15’i arası e-arşiv raporu oluşturularak GİB’e
bildirilmek zorundadır.

e-arşiv yazılım sistemi, hazırlanan faturaların

güvenli ve stabil bir şekilde saklanması için

geliştirilmiştir.

“e-Arşiv izni kapsamında elektronik ortamda
iletilmiştir.” ifadesi yazılır.”

Neden E-Arşiv?



e-arşiv yazılım sistemi gönderme seçenekleri;

• E-Arşiv fatura uygulamasında, e-Fatura uygulamasından farklı olarak

oluşturulan faturalar, GİB üzerinden alıcısına ulaştırılmamaktadır.

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

e-fatura mükellefi olan müşterilerine, e-fatura olarak iletir.
e-fatura mükellefi olmayan müşterilerine, e-mail gibi yollarla elektronik
ortamda iletir.

Bireysel müşterilerine, dilerse e-mail gibi elektronik ortamda, dilerse
kağıt çıktısını alarak iletir.

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

E-Arşiv Gönderme?



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, her yılın ilk günü itibariyle "1" rakamından başlatılarak
kullanılır. Mükellef bünyesinde aynı belge numarası birden fazla

kullanılamaz.

E-Arşiv Gönderme?



Tebliğ kapsamında oluşturulan elektronik belgelerde, 2/2/1985 tarihli ve
18654 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Vergi Usul Kanunu uyarınca

Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı
Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre belgelerin önyüzünün üst orta

kısmına gelecek şekilde basılması zorunlu olan ‘Belgelere Konulacak Özel

İşaret (Amblem)' ile ‘İl Kod Numarası' yerine aynı konumda bulunmak

üzere, Gelir İdaresi Başkanlığı amblemi, amblemin altında ise "e-Arşiv
Fatura" ibaresi bulunur. Tebliğ kapsamında, elektronik ortamda iletilen

faturanın alt kısmında ayrıca "e-Arşiv izni kapsamında elektronik ortamda

iletilmiştir" ifadesi yazılır.

E-Arşiv Gönderme?



* e-arşiv sistemi, e-fatura ve e-defterde ki gibi doğrudan entegrasyon ile
de kullanılabilir.

*GİB Özel Entegrasyon izni alan firmalar aracılığıyla e-arşiv sistemi

kullanılabilir. Başvuru uygulaması yoktur.

E-Arşiv Yöntemleri?

e-Arşiv uygulaması aslen bir arşiv hizmeti değil, e-fatura uygulaması dışında
kalan mükelleflere düzenlenen faturaların;

Elektronik ortamda düzenlenmesi,

İletilmesi,
İkinci nüshalarının elektronik ortamda muhafazası,

İstenildiğinde ibraz edilmesi




