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SUNUŞ 
 

Sevgili Meslektaşlar, 

Mesleğimizde elektronik uygulamalar artık çağımızın bir gerçeğidir. E-fatura, e-defter, e-arşiv, e-

yoklama, e-tebligat, e-bilet ve benzeri uygulamalara her geçen gün daha fazla mükellefin uyum 

sağlamak durumunda olduğunu görüyoruz. Bugün itibariyle 20.000 mükellefi aşan e-uygulamalar, 

2016 yılı itibariyle 40.000 üzerinde mükellefi kapsayacak ve yakın bir gelecek bu rakam 6 haneli 

boyuta ulaşacaktır. Nitekim dünya pratiği de Ülkemize paralel gelişmektedir. Avrupa ülkeleri ve ABD 

etkinlik, verimlilik, tasarruf, çevresel faktörleri dikkate alarak söz konusu sistemi geliştirirken özellikle 

Latin Amerika ülkeleri vergi erozyonu ile etkin mücadelenin bir enstrümanı olarak e-uygulamaları 

kullanmaktadırlar. Bu gelişmeler sonucunda dünyada e-fatura ve buna bağlı e-uygulamaların 

kullanımının giderek arttığını görmekteyiz. Örneğin; ABD’de nihai tüketicilere düzenlenen faturaların 

%24’ü artık sadece elektronik olarak gönderilmektedir. Kamu otoritesi tarafından planlanan ve 

yönetilen Latin Amerika ülkeleri içinde Brezilya, Meksika, Şili e-uygulamalar konusunda lider 

konumdadırlar. Örneğin; Brezilya yaklaşık %90 oranında e-fatura hacmine ulaşmış durumdadır. Asya 

coğrafyasında ise; Singapur, Kazakistan ve Vietnam gibi ülkeler sektörel ayrımlara da giderek 2015 ve 

2016 yıllarında e-fatura uygulamasını hayata geçirmektedirler. AB üyesi ülkeler ise özellikle kamu 

kurumlarının fatura kabulü ile ilgili olarak 2014 yılında çıkan 2 direktif sonrasında Nisan 2016 sonuna 

kadar mevzuat çalışmalarını tamamlamak ve Ekim 2018 sonuna kadar uygulamaya geçmek 

durumundadırlar. Görülmektedir ki; çok sayıda ülke farklı gerekçelerle e-uygulamalara hız vermiştir. 

Ülkemiz de, Kayıtdışı ile Mücadele Stratejisi Eylem Planı çerçevesinde başlatmış olduğu süreci 

genişleterek ve geliştirerek devam ettirmektedir. Bu çerçevede meslektaşlarımıza teorik ve pratik katkı 

sağlaması amacıyla hazırlanan bu E-Rehber’in faydalı olmasını umuyor, hazırlanmasında emeği geçen 

Sn. Nevzat Pamukçu, Sn. Dr. Murat Ceyhan ve Sn. İnci Şalcı’ya teşekkür ediyorum. 

 

Sağlıcakla kalın.. 

 

Dr. Yahya ARIKAN 

İSMMMO Başkanı 
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1. GİRİŞ  
     
1.1. e-Dönüşüm Kavramı   
 
Bir Kurumun;  

! Kültürünün,  
! İş modelinin,  
! Organizasyon yapısının,  
! İş süreçlerinin,  
! Ürün ve hizmetlerinin;  

 
Çalışan, müşteri, iş ortakları ve diğer tüm sosyal paydaşlarının yararını gözeterek, bir bütünlük 
içinde değiştirilmesi sürecinde, bilişim ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanılmasıdır. 

 
Ekonomik ve sosyal hayatta iş ve işlemlerin elektronik ortamda izlendiği, kayıt altına alındığı 
ve istenildiği takdirde e-ortamda ibraz edilebildiği sistemdir. 
 
En geniş anlamıyla e-devlet, çağdaş toplumlarda devlet ve birey ilişkilerinde, devletin 
vatandaşa karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu görev ve hizmetler ile, vatandaşların 
devlete karşı olan görev ve hizmetlerinin karşılıklı olarak elektronik iletişim ve işlem 
ortamlarında kesintisiz ve güvenli olarak yürütülmesi olarak algılanmaktadır.1 
 
1.2. E-Dönüşümün Amacı 
 

! Bilgi havuzunun oluşması, 
! Kurumlar ve işlemler arasında uyum, 
! Hız ve kolaylık sağlamak, 
! Etkin bir usul ve vergi denetimi 

 
Etkin bir denetim: 

! Elektronik denetim için uygun alt yapı 
! Uluslararası ortak denetim 
! Denetimde standart 
! Uzaktan denetim 

 
 

                                                                                                                          
1 R.Erdem ERKUL, II. Kamu Yönetimi Forumu “Dünyada Kamu Yönetimindeki Dönüşüm 
Ve Türkiye’de Kamu Yönetimi Öğretimine Yansımaları” 7-8 Ekim 2004, Beytepe, Ankara, 
Yayım Tarihi: Eylül 2004, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, s.212-225. 
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Gelecekteki denetim (SAF-T) : 
 

! Matematiksel kontroller 
    

! KDV oranları kontrolleri 
 

! Amortisman hesapları kontrolleri  
 

! Transfer fiyatlaması kontrolleri 
 

! Envanter kayıtları 
 

! Birçok diğer vergi mevzuatına uyum kontrolleri 
 
 

1.3. E-Dönüşümün Geleceği 
 
 
DÜN BUGÜN YARIN 

FATURA E-FATURA ÖNCEDEN HAZIRLANMIŞ BEYANNAME 
DEFTER E-ARŞİV FATURA  
BEYANLAR E-DEFTER  
MANUEL E-DENETİM  
 E-KAYIT SAKLAMA  
 E-MUHAFAZA VE İBRAZ  
 E-YOKLAMA  
 E-TEBLİGAT  
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2. E- FATURA  
 
2.1. e-Fatura Kavramı     
 
E-Fatura; 
 
Belli bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, tarafları 
arasında dolaşımını güvenli ve sağlıklı bir biçimde sağlamak amacı ile GİB tarafından 
oluşturulan elektronik belgelerin genel adıdır.  

 
Elektronik Faturalar GİB aracılığı ile satıcı kurumdan alıcı kuruma iletilir.  
 
Elektronik fatura ile kağıt fatura aynı hukuki niteliklere sahiptir. Dolayısıyla aynı mal satışı 
işleminde hem kâğıt faturanın hem de elektronik faturanın bir arada düzenlenmesi mümkün 
değildir. 

 
Konuya ilişkin olarak; 397, 416, 421, 424, 431, 433, 436, 447, 448, 454 sıra nolu VUK Genel 
Tebliğleri, 1 ve 2 sıra nolu elektronik defter genel tebliği, VUK Sirküleri 58 ve 67’de detaylı 
açıklamalar bulunmaktadır.  

Ek olarak; www.efatura.gov.tr ve www.edefter.gov.tr internet adreslerinde uygulamaya 
yönelik açıklamalar mevcuttur.  

E-fatura, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Dolayısıyla aynı mal satışı işleminde 
hem kâğıt faturanın hem de elektronik faturanın bir arada düzenlenmesi mümkün değildir. 

 

397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin yayımı ile birlikte Elektronik Fatura 
Uygulaması (e-Fatura Uygulaması) hizmete alınmış bulunmaktadır. 

e-Fatura Uygulaması, tanımlanan standartlara uygun e-Faturaların, tarafları arasında güvenli 
ve sağlıklı bir biçimde dolaşımını sağlamak amacı ile oluşturulan uygulamaların genel adıdır. 

e-Fatura Uygulamasından yararlanan kullanıcılar; 

! Sistemde kayıtlı kullanıcılara e-Fatura gönderebilir, 
 

! Sistemde kayıtlı kullanıcılardan e-Fatura alabilir, 
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! Gönderilen veya alınan e-Faturalarını bilgisayarlarına indirerek elektronik ortamda 
muhafaza ve istendiğinde ibraz edebilirler. 

 
416 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 
232’nci maddesi uyarınca fatura düzenlemek zorunda olan mükellefler e-Fatura 
Uygulamasından yararlanabilmektedir. e-Fatura düzenlemek ve göndermek isteyen 
mükelleflerin öncelikle e-Fatura Uygulaması üzerinde, kendilerine ait bir Kullanıcı 
Hesabı oluşturmaları gerekmektedir. 

Kullanıcı Hesabı tanımlanan mükellefler e-Fatura Uygulamasını entegrasyon yoluyla veya e-
Fatura Portalı aracılığı ile kullanabilecektir. 

2.2. e-Faturanın İşlenmesi 
 
Birimler arasında gönderilecek XML formatındaki belgeler, bir başka XML dosyası olan zarf 
içine konularak gönderilir.  
 
Belge Türü; 

! Fatura 
 

! Uygulama Yanıtı 
 

! Sistem Yanıtı 
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2.3.    e-Fatura Kapsamına Giren Mükellefler 
 
2.3.1. Sektör ve Brüt Satış Hasılatına Göre Kapsama Girenler 
 

421 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; 

! 04/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni 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 ile, 

! 06/06/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na 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 kapsama alınmıştır.  
 

Konuyla ilgili olarak yayımlanan 58 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri'nde; 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olan 
mükelleflerden 2011 takvim yılı içinde mal alışı yapanlar, satın aldıkları malın türüne, 
fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın, 2011 yılı gelir tablolarındaki 
brüt satış hasılatı rakamları 25 Milyon TL veya daha yüksek ise elektronik fatura ve elektronik 
defter uygulamalarına dahil olacaklardır. Lisans sahibi mükelleflerden alış yapanların, madeni 
yağ sektöründe veya başka bir sektörde faaliyet göstermesi zorunluluk karşısındaki 
durumlarını etkilememektedir. 

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya 
ithal eden mükelleflerden 2011 takvim yılı içinde mal alışı yapanlar, satın aldıkları malın 
türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın 2011 yılı gelir 
tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları 10 Milyon TL veya daha yüksek ise elektronik 
fatura ve elektronik defter uygulamalarına dahil olacaklardır. Bu kapsamda alış yapanların 
tütün, alkol, kolalı gazozlar sektörlerinde veya başka sektörlerde faaliyet göstermesi 
zorunluluk karşısındaki durumlarını etkilememektedir. 

Madeni yağ lisansına sahip olan ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (III) 
sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal eden mükelleflerden sadece mal alışları bulunan 
mükellefler Genel Tebliğ kapsamında elektronik fatura ve elektronik defter uygulamalarına 
dahil olacaklardır. Hizmet alımları kapsam dahilinde değildir. 
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Mükellefler brüt satış hasılatlarının hesaplanmasında, sadece madeni yağ, tütün, alkol veya 
kolalı gazoz satışları değil gelir tablosunda yer alan bütün satışları gösteren brüt satış 
hasılatına göre zorunluluk kapsamına alınacağı açıklamalarına yer verilmiştir. 

Buna göre, 4760 sayılı ÖTV Kanunu'na ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa veya ithal 
edenlerden 2011 takvim yılında mal alan ve 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 milyon TL 
brüt satış hasılatına sahip olan mükellefler ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında 
madeni 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 olan mükelleflerin  
satın aldıkları malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine (sadece tüketim 
amaçlı olup, ticari amaçla satın alınıp alınmadığı dahil) bakılmaksızın söz konusu Tebliğ ve 
Sirkülerde belirlenen şartların taşınması halinde elektronik defter ve elektronik fatura 
kullanma zorunluluğunuz bulunmaktadır2. 

E-Fatura ve e-Defter Uygulamalarının Kapsamının Genişletilmesi ile E-Fatura 
Uygulamasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:454)3; 

Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Kullanma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler 421 sıra 
numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak 
aşağıda sayılan mükelleflere elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme 
zorunluluğu getirilmiştir.  

a- 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan 
mükellefler, 
 

b- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki 
malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellefler, (Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu 
lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir) 
 

c- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden 
mükellefler,  
 

a bendindeki şartı, 2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1/1/2016 tarihinden itibaren, 
2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin 
gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından 
itibaren, (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan bu Tebliğin yayım tarihinden önce lisans alan 

                                                                                                                          
2 T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı, Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı:   
   68554973-105[413-2013/22]-39  Tarih: 05/05/2014 
3 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:454) 20 Haziran 2015 Tarih ve 29392 Sayılı Resmi Gazete 
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veya mükellefiyet tesis ettirenler 1/1/2016 tarihinden itibaren, bu Tebliğin yayım tarihinden 
sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis 
ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren elektronik fatura ve elektronik 
defter uygulamasına geçmek zorundadır. Bununla birlikte, lisans ya da mükellefiyet tesis tarihi 
ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler 
bir sonraki hesap döneminin başından itibaren elektronik defter tutabilecekler ve e-Fatura 
uygulamasına geçebileceklerdir. 

 
E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler 3065 sayılı KDV’si Kanununun 11 nci 
maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura 
düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını 01.01.2016 tarihinden itibaren e-fatura olarak 
düzenlemek zorundadırlar. 
 
Bu konudaki usul ve esaslar e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri kılavuzunda 
açıklanacaktır.  
 
2.4. Sistemin Uygulama Esasları 
 
E-Fatura gönderme ve/veya alma işlemlerini yapmak üzere her bir kullanıcıya ait kullanıcı 
hesabının açılmış olması gerekir. 
 
Sistemde kayıtlı mükellefler e-Fatura gönderebilir, e-Fatura alabilir. 
 
Söz konusu e-Faturalarını bilgisayar ortamında muhafaza ederek istendiğinde ibraz edebilirler.  
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2.5. E-fatura başvurusu  
 

https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/ : 
 

 
 
 
 
2.6.   Yararlanma Yöntemleri 
 
2.6.1    E- Fatura Portal Yöntemi 
 
E-Fatura Portal Yöntemi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından "www.efatura.gov.tr" internet 
adresinden ücretsiz olarak sunulan bir e-fatura uygulaması hizmetidir. e-Fatura Uygulamasını 
entegrasyon yolu ile kullanma konusunda yeterli alt yapıya sahip olmayan ve aylık az sayıda 
fatura düzenleyen kullanıcıların uygulamadan yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla 
geliştirilen e-Fatura Portalı, e-Fatura Uygulamasına ait temel fonksiyonları bünyesinde 
barındıran bir web uygulamasıdır. 

Kullanıcı hesabını aktive eden kullanıcılar e-Fatura Portalına giriş yaparak e-fatura 
göndermeye ve/veya almaya başlayabilecektir. Bu yöntem ile faturalarınızı GİB Portal 
üzerinden manuel olarak oluşturabilir veya kendi bilgi işlem sisteminizde Başkanlığın 
belirlediği formatta oluşturup Portal hesabınıza yükleyebilirsiniz. 
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2.6.2      Entegrasyon Yöntemi  : 

Bilgi İşlem Sisteminin Entegrasyonu Yöntemi, kendilerine ait bilgi işlem sistemini 
Başkanlığın sistemine entegre ederek 7/24 kesintisiz bağlantı sağlayabilecek mükelleflerin 
kullanabilmeleri amacıyla geliştirilmiştir. 

2.6.3   Özel Entegrasyon Yöntemi   :          

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 gönderebilme imkanı 
sağlanmıştır. Bu sayede Gelir İdaresi Başkanlığından özel entegrasyon izni almış 
mükelleflerin bilgi işlem sistemleri kullanarak e-fatura uygulamasından yararlanılması 
sağlanmıştır. 

2.7.  Sisteme Dâhil Olanların Listesi : 
 
Uygulamaya yeni kaydolan mükelleflerin, kayıtlı kullanıcılar listesinde ilan edilmelerini 
izleyen 7 gün içerisinde e-Fatura düzenlemeleri ve almaları zorunludur. 
 
Listeye kayıt olan mükellefler GİB internet sitesinde yayımlanmaktadır. 

 
 
 
 
2.8.  e-Fatura’nın İşleyişi   : 
 

! Satıcı mal veya hizmet faturasını elektronik ortamda oluşturur. 
 

! G.İ.B aracılığı ile e Fatura Alıcısına ulaştırır. 
 

! Alıcı fatura kabul veya red ettiğini GİB aracılığı ile uygulama yanıtını satıcıya bildirir. 
 

! Uygulama yanıtı alınır, fatura ile eşleştirir.  
 

2.9. Fatura Senaryoları   : 

E-Fatura sisteminde “temel fatura” ve “ticari fatura” olmak üzere iki tip fatura senaryosu 
düzenlenmiş olup, ticari faturada red, iade ve kabul mekanizmaları bulunmaktayken temel 
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faturada red ve iade mekanizmaları bulunmamaktadır. Temel senaryoda red ve iade harici 
yollardan yapılmaktadır.  

2.9.1. Ticari Fatura Senaryosu  :   
  

Kabul talebiyle gönderilen E-Fatura uygulama yanıtı düzenlenerek kabul edilebilir. Alıcıya 
gönderilen E-Fatura alıcı tarafından reddedilebilir. Faturaya konu malların tümünün ya da belli 
kalemlerinin iadesi halinde iade faturası düzenlenmesi gerekebilir. 
 
Diğer bir ifadeyle; e-fatura uygulamasında, kurumdan kendisine gönderilen e-faturayı kabul 
edip etmeyeceğini bildirmesini beklemektedir. Kabul, red veya iade bildirimi yeni bir e-fatura 
gönderilmesinde olduğu gibi imzalanarak iletilmeli ve arşivlenmelidir. Ticari fatura 
senaryosuna göre düzenlenip gönderilmiş bir faturada ise red, iade ve kabul mekanizmalarının 
varlığı nedeniyle, faturanın geçerlilik kazanabilmesi için alıcı tarafından kabul yanıtının 
dönülmesi gerekmekte olup, Türk Ticaret Yasasının 21/2. maddesine göre; "Bir fatura alan 
kişi aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde, faturanın içeriği hakkında bir itirazda 
bulunmamışsa bu içeriği kabul etmiş sayılır" hükmü gereğince 8 gün içinde cevap 
dönülmeyen ticari faturalar da bu sürenin sonunda kabul edilmiş sayılacak ve bu tarihten 
itibaren geçerlilik kazanacaktır. 
 
Örnek:  
 
12 Ağustos 2015 16:00:00'da gönderilen bir faturaya alıcısı 20 Ağustos 2015 (20-12=8) 23:59 
da dâhil olmak üzere uygulama yanıtı gönderebilmelidir. 
 
2.9.2. Temel Fatura Senaryosu   : 
 
Faturanın alıcısına kayıtlı ve güvenli bir biçimde ulaştırılması ile işlemin tamamlandığı 
varsayılmakla birlikte alıcılar fatura ile ilgili itirazlarını harici yollarla 
gerçekleştirebileceklerdir. 
 

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. Alıcılar fatura ile ilgili itirazlarını sadece harici yollarla 
gerçekleştirebileceklerdir. Temel fatura senaryosuna göre düzenlenmiş bir faturanın geçerli bir 
fatura olarak kabul edilebilmesi için oluşturulup alıcının posta kutusuna iletilmiş olması 
yeterlidir. Ayrıca e-faturanın muhatabına iletildiğine ilişkin e-fatura uygulaması üzerinden 
uygulama kılavuzlarında belirtilen sistem yanıtları verilmektedir. Faturanın alıcısına kayıtlı ve 
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güvenli bir biçimde ulaştırılması ile işlemin tamamlandığı varsayılmakla birlikte alıcılar fatura 
ile ilgili itirazlarını harici yollarla gerçekleştirebilme hakkına sahiptir. 

2.10. e-Faturanın İrsaliye Olarak Kullanılması : 
 
e-Fatura Uygulamasına kayıtlı kullanıcılara düzenlenecek elektronik faturada, düzenleme 
tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi halinde elektronik 
faturanın kâğıt çıktısı irsaliye yerine geçer. Söz konusu kâğıt çıktıya “İrsaliye yerine geçer” 
ifadesinin yazılması ve kâğıt çıktının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması zorunludur. 
Ancak bu imkândan yararlanabilmek için elektronik faturanın malın teslimi anında 
düzenlenmesi gerekir.  
 
Hizmet ifasına konu e-faturanın satış anında düzenlenmesi halinde, söz konusu kâğıt çıktının 
talep eden müşteriye verilmesi zorunludur. 
 
2.11. İthalat ve İhracat İşlemlerinde e-Fatura : 
 
Yurt dışındaki bir alıcının veya satıcının sisteme kayıtlı olması mümkün olmadığından dolayı  
ithalat işlemlerinde kâğıt fatura uygulamasına devam edecektir.  

Yolcu Beraberi Eşya İhracında e-Fatura Uygulamasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği (Sıra No: 454); 

e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, yolcu beraberi eşya (Türkiye'de ikamet 
etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri mallar) ihracına ilişkin olarak 
fatura düzenleyecek olanlar, söz konusu faturalarını 01(01/2016 tarihinden itibaren e-Fatura 
olarak düzenleyeceklerdir. Söz konusu faturaların e-fatura olarak düzenlenmesi ve 
gönderilmesine ilişkin esaslar, uygulamanın başlangıç tarihi ile yolcu beraberi eşya faturası 
düzenleyen mükelleflerin ve yetki belgeli aracı kurumların e-fatura sisteminden yararlanma 
yöntemleri www.e-fatura.gov.tr adresinde yayımlanan "e-Fatura Uygulaması Gümrük 
İşlemleri Kılavuzu" nda ayrıntılı olarak açıklanacaktır. 

2.12. Birleşme ve Nevi Değiştirme      : 
 
Nevi değişikliğine giden mükellefler yeni mali mühürlerini temin edene kadar, E-Fatura 
Uygulamasından eski Vergi Kimlik Numarasına ait unvan ve mali mühür ile yararlanmaya 
devam edeceklerdir. 
  
E-Fatura uygulamasına kayıtlı bir kullanıcı, nevi değişikliğine gitmesi halinde 15 gün 
içerisinde, nevi değişikliğine ilişkin Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopisi ve durumu izah eden 
bir dilekçe ile Gelir İdaresi Başkanlığı’na, Yeni unvana ait mali mühür temini için de Kamu 
Sertifikasyon Merkezine elektronik ortamda başvurması gerekmektedir.   
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2.13. e-Fatura Yükümlülüklerini Yerine Getirmemenin Cezaları : 
 
 

 
 
Bildirim ve formları yasal süreleri içinde düzenlemeyenler VUK.’nun 353 ncü maddesindeki 
cezalara muhatap olurlar.   
 
2015 takvim yılı için uygulanacak olan cezalar aşağıdadır; 
  

 
! Her bir belge için 200,00 TL’den aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken 

meblağın veya meblağ farkının %10'u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. 
 

! Ancak, her bir belge nev'ine ilişkin olarak kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 
her bir tespit için 10.600,00 TL’yi, bir takvim yılı içinde ise 106.000,00 TL’yi aşamaz.  

 
e-Fatura olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmiş faturada gösterilen 
KDV’nin indirim konusu yapılabilesi mümkün değildir.   
 
2.14. e-Fatura Uygulaması      : 
 

! Aynı şirket farklı şube ve kısımlar için farklı seri numarası kullanabilir. 
 

! E-Faturaların üzerinde şirket logosunu GİB Logosunun üzerine gelmeyecek şekilde 
kullanılabilir. 
 

! %100 iskontolu (bedelsiz) e-fatura düzenlemek mümkündür. Ancak KDV oranının da 
sıfır girilmesi gerekir. 

 
! Gümrük komisyoncusu dekont ekinde gelen e-faturaların tek tek yevmiye kayıtlarının 

yapılması gerekir. 
 

! VUK’a göre fatura teslim veya hizmet ifasından itibaren 7 gün içinde düzenlenmek 
zorundadır. 
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! Aksine bir düzenleme yapılmadığı için sürece e-fatura sistemine kayıtlı mükellefler 
Ba/Bs formlarını vermeye devam edeceklerdir. 

 
! Taşıt tanıma, müşteri tanıma veya özel anlaşmalara dayanılarak yapılan akaryakıt 

satışları ile ilgili olarak ayrıca fatura düzenleneceği için bu tür satışlarda her iki 
tarafında e-Fatura kullanıcısı olması halinde e-Fatura uygulaması kapsamında e-Fatura 
düzenlemesi gerekmekte olup, taşıt tanıma, müşteri tanıma veya özel anlaşmalara 
dayanılarak yapılan satışlar dışında, taşıtlara yapılan ve akaryakıt pompalarına bağlı 
ÖKC’lerden otomatik olarak çıkan (plaka numarası ihtiva eden ve fatura yerine geçen) 
fişlerle belgelenen satışlarda ise ayrıca e-Fatura düzenlenmeyecektir.  
 

 
! Fatura sistemine dahil olmayan bir mükellefe e-fatura düzenlemek mümkün değildir.   

 
! Aynı şekilde sisteme dahil olmayan bir mükellefe e-fatura düzenleyip PDF çıktısını                

     
            vermenin hukuki bir geçerliliği  yoktur.  

   
 
3. E-ARŞİV FATURA 
 
3.1. Tanım   : 
 
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura, kâğıt ortamında en az iki nüsha olarak 
düzenlenerek ilk nüshası (aslı) müşteriye verilen, ikinci nüshası ise yine kâğıt ortamında aynı 
Kanunun muhafaza ve ibraz hükümlerine göre mükelleflerce saklanılan bir belgedir. 
 
433 Sıra No’lu VUKGT kapsamında elektronik ortamda oluşturulan faturanın, alıcısına kâğıt 
olarak gönderilen veya elektronik ortamda iletilen şekli belgenin aslı, düzenleyen tarafından 
muhafaza edilen elektronik hali ise ikinci nüsha hükmündedir. İlgili tebliğ kapsamında 
GİB’den e-arşiv izni alan mükellefler, elektronik ortamda oluşturdukları faturayı elektronik 
ortamda muhafaza ederler.4 
 
 
 

                                                                                                                          

4 433 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği   30.12.2013 Tarih  28867 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede 
yayınlanmıştır.  
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3.2. Zorunluluk  : 

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. Kapsama giren mükelleflerin belirlenen tarihten önce e-
fatura ve e-arşiv başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlamaları gerekmektedir. 

İnternet üzerinden yaptıkları satışlarda münhasıran bilet, sigorta poliçesi vb. belgeleri 
düzenleyenler zorunluluk kapsamı dışındadır. 

Elektronik ortamda oluşan faturada e-arşiv faturası yazılması zorunludur. 
 
3.3. Özellikleri  : 
 

! E-Arşiv fatura uygulamasında, e-Fatura uygulamasından farklı olarak oluşturulan 
faturalar, GİB üzerinden alıcısına ulaştırılmamaktadır. 

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

 
! e-Arşiv Uygulamasını kendi sistemi üzerinden kullananlar, belgelere ait elektronik 

kayıtların bozulması, silinmesi, zarar görmesi, işlem görememesi halleri ile olağanüstü 
durumların meydana gelmesi halinde, durumu Başkanlığa on beş gün içinde bildirerek 
bu kayıtları nasıl tamamlayacağına ilişkin ayrıntılı bir plan sunmak zorundadır. 

 
! e-Arşiv Uygulamasını kendi sistemi üzerinden kullananlar, bilgi işlem sistemlerini 

oluşturan donanımların bir kısmının veya tamamının haczedilmesi veya yetkili 
mercilerce el konulması halinde, durumu en geç üç iş günü içerisinde Başkanlığa 
bildirmek zorundadır. 
 

! 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 Uygulaması kapsamında, vergi mükellefi olmayanlara düzenlenen fatura, 
alıcının rızasına bağlı olarak kâğıt veya elektronik ortamda teslim edilir.Vergi 
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mükellefi olmayan alıcı tarafından elektronik ortamda teslimi istenen fatura internet 
dâhil olmak üzere her türlü elektronik araç ve ortamlar vasıtasıyla iletilebilir. 

! Vergi mükellefi olmayanlara yapılan satışlarda fatura, malın teslimi ya da hizmetin 
ifası anında elektronik ortamda iletiliyorsa müşteriye bu faturanın kâğıt çıktısı verilir. 
Bu durumda çıktının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması zorunludur. Bu 
imkândan yararlanabilmek için faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi 
zorunludur. 

! E-Arşiv uygulaması kapsamında oluşturulan faturalar, bir sonraki ayın 1 nci ile 15 nci 
günü arasında oluşturulacak E-Arşiv raporu ile GİB’e bildirilmek zorundadırlar. 

 
E-Arşiv Uygulaması kapsamında internet üzerinden mal ve hizmet satışında düzenlenecek 
faturalarda;  
 

! Satış işleminin yapıldığı web adresi,  
! Ödeme şekli, tarihi,  
! Gönderiyi taşıyanın adı soyadı/unvanı ve VKN/TCKN bilgisi,  
! Satışa konu malın gönderildiği veya hizmetin ifa edildiği tarih,  

 
İade bölümünde; malı iade edenin adı soyadı, adresi, imzası, iade edilen mala ilişkin cins, 
miktar, birim fiyat ve tutar bilgilerinin bulunması zorunlu olup fatura üzerinde ayrıca “Bu 
satış internet üzerinden yapılmıştır” ifadesine yer verilir.  
 
 
3.4. e-Fatura İle e-Arşiv Fatura Arasındaki Farklar 
  
1. e- fatura 

e- fatura sisteme dahil olanlar kullanabilir. GİB e- fatura oluşturma, karşı tarafa gönderme, 
kabul red veya iade işlemlerini takip eder.  
  
2. e- arşiv fatura 

e- arşiv fatura sisteme dahil olmayanlar tarafından da kullanılabilir. e-arşiv faturaları GİB’e 
raporlanır. 
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E - FATURA  E- ARŞİV FATURA  

SİSTEME  
DAHİL OLANLAR 
KULLANIR  

SİSTEME  
DAHİL OLANLAR VE 
OLMAYANLAR KULLANIR  

GİB  
E- FATURADA MERKEZDİR  

GİB’E 
E – ARŞİV FATURALARI 
RAPORLANIR  

GİB PORTALI 
KULLANILABİLİR.  
 

GİB PORTALI 
KULLANILAMAZ 
 

 

Vergi Usul Kanununun faturanın nizamına ilişkin hükümlerine göre faturaların baş tarafında iş 
sahibinin veya namına imzaya mezun olanların imzasının bulunması mecburidir. 

Bu hükme göre, vergi uygulamaları bakımından faturada imzanın bulunması zorunlu olmakla 
beraber, faturanın şekil ve nizamına ilişkin esaslara riayet edilmek şartıyla, düzenleme 
tarihinde imzaya yetkili olanın imzasının notere tasdik ettirilip basım sırasında fatura üzerine 
yazdırılmak suretiyle faturanın (hazır imzalı olarak) kullanılabilmesi mümkündür. 

e-Arşiv Uygulaması kapsamında düzenlenen faturada, düzenleme tarihi yanında düzenleme 
zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi zorunludur. 

3.5 E-Arşiv Uygulama İzni 

 

! Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397) ile getirilen e-Fatura Uygulamasına 
kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine e-Arşiv Uygulaması kapsamında fatura 
oluşturmaya, kâğıt ortamında göndermeye ve oluşturulan faturaların ikinci nüshasını 
elektronik ortamda muhafaza ve istendiğinde ibraz etmeye zorunludurlar. Bununla 
birlikte söz konusu mükellefler, e-Arşiv Uygulaması kapsamında oluşturdukları 
faturaları alıcısının talebi doğrultusunda ve www.e-fatura.gov.tr internet adresinde 
yayımlanan e-fatura format ve standardını kullanmak ve de söz konusu faturanın 
basılabilir görüntüsünü de eklemek şartıyla, müşterilerine elektronik ortamda da 
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iletebilirler. Bu durumda e-Arşiv Faturasının ayrıca kağıda basılmasına gerek 
bulunmamaktadır. 
 

! Vergi mükellefi olmayanlara ise e-Arşiv Uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, 
müşterilerinin talebi doğrultusunda elektronik ortamda iletmeye veya kâğıt ortamında 
göndermeye, oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza 
etmeye ve istenildiğinde ibraz etmeye zorunludurlar. 

 

3.6 Uygulamadan Yararlanma Yöntemleri ve Başvuru  

  

Uygulamadan yararlanmak için mükelleflerin 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir. Mükellefler e-
Arşiv Uygulamasını, kendi bilgi işlem sistemi veya Başkanlıktan izin almış özel entegratör 
bilgi işlem sistemi üzerinden kullanabilirler. e-Arşiv Uygulamasını Başkanlıktan e-arşiv izni 
almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemi üzerinde kullanmak isteyen mükellefler, 
doğrudan özel entegratöre başvuracak olup ayrıca Başkanlığa başvuruda bulunmazlar. Özel 
entegratörler kendilerine başvuran mükellefler ile ilgili istenen bilgileri 
http://www.efatura.gov.tr/ internet adresinde yayımlanan kılavuzlarda yer alan açıklamalara 
uygun olarak Başkanlığa elektronik ortamda bildirmek mecburiyetindedirler. 

 

3.7 E-Arşiv Faturaya Konulacak Logo 

      

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.  
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3.8 Elektronik Belgelerin Muhafazası ve İbrazı 

 

Tebliğ kapsamında izin alan mükellefler, muhafaza ve ibraz ödevlerini yerine getirirken 
aşağıdaki hususlara riayet etmek zorundadır.  

! Bu Tebliğ uygulamasından faydalanan mükellefler, oluşturdukları ikinci nüsha 
elektronik belgelerini ve e-Arşiv Raporlarını birbirleriyle ilişkili şekilde, vergi 
kanunları ve diğer kanuni düzenlemelerin kâğıt nüshalar için öngörmüş olduğu süreler 
dâhilinde muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmekle yükümlüdür.  
 

! İzin alan mükellefler, ikinci nüsha elektronik belgelerini ve e-Arşiv Raporlarını kendi 
bilgi işlem sistemlerinde muhafaza ederler. Bu mükellefler istemeleri halinde 
Başkanlıktan saklama izni almış kuruluşlarda da muhafaza ödevlerini yerine 
getirebilirler.  
 

! Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, elektronik belgelerin ve ilişkili raporların 
doğruluğuna, bütünlüğüne ve değişmezliğine ilişkin her türlü elektronik veri, veri 
tabanı dosyası, saklama ortamı veya doğrulama ve görüntüleme araçlarını kapsar.  
 

! Mükellefler tarafından muhafaza edilen elektronik belgeler muhatabına gönderilen 
kâğıt nüshalar ile aynı içerikte ve istenildiğinde aynı görüntüde basılabilecek şekilde 
saklanmalıdır.  
 

! Muhafaza edilen elektronik belgelerin sorgulanması, görüntülenmesi ve kâğıt 
çıktılarının alınması sırasında kullanılacak anahtarlardan birisinin belge numarası 
olması zorunludur. 
 

! Elektronik belge ve raporların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye 
Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu alanlarda muhafaza edilmesi zorunludur. Bu 
zorunluluk, yurt dışında ikincil bir arşivleme yapılmasına engel teşkil etmez.  
 

! Tebliğe göre adına fatura düzenlenen vergi mükellefleri söz konusu faturaları, 
kendilerine iletim yöntemine uygun olarak muhafaza ve ibraz etmek zorundadırlar.  

Tebliğ uygulaması kapsamında vergi mükellefi olmayanlar adına düzenlenen faturaların 
iletiminin elektronik ortamda olması halinde vergi kanunlarına göre muhafaza ödevi 
bulunanlar elektronik ortamda aldıkları faturaların muhafazasını da elektronik ortamda 
yapmak zorundadır. 
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3.9 Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler 

 

Mükellefler almış oldukları izin kapsamında düzenledikleri belgelerde yer verdikleri bilgilerin 
gerçek duruma uygunluğundan sorumludur. Bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslara 
uymadıkları tespit edilenler hakkında işledikleri fiile göre Vergi Usul Kanununda yer alan 
cezalar tatbik edilir. 

 

3.10 Diğer Hususlar 

! e-Arşiv Uygulamasını kendi sistemi üzerinden kullananlar, belgelere ait elektronik 
kayıtların bozulması, silinmesi, zarar görmesi, işlem görememesi halleri ile olağanüstü 
durumların meydana gelmesi halinde, durumu Başkanlığa on beş gün içinde bildirerek 
bu kayıtları nasıl tamamlayacağına ilişkin ayrıntılı bir plan sunmak zorundadır.  
 

! e-Arşiv Uygulamasını kendi sistemi üzerinden kullananlar, bilgi işlem sistemlerini 
oluşturan donanımların bir kısmının veya tamamının haczedilmesi veya yetkili 
mercilerce el konulması halinde, durumu en geç üç iş günü içerisinde Başkanlığa 
bildirmek zorundadır. 
 

! e-Arşiv Uygulamasından yararlanan mükellefler irsaliyeli fatura düzenleyemezler 
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3.11 E-arşiv fatura sorgulama 

 

e-arşiv fatura sorgulama ekranına www.efatura.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

 

4. E-DEFTER   
  
4.1. e-Defter Kavramı  : 
 
Elektronik defter (e-defter) çalışmaları ile VUK ve TTK  kapsamında kağıt üzerinde tutulması 
zorunlu olan yevmiye defteri ve defteri kebirin elektronik ortamda tutulması, muhafaza ve 
ibraz edilebilmesi ile açılış ve kapanışlarına ilişkin tasdik işlemlerinin elektronik ortamda 
yapılmasının mümkün hale getirilmesidir. 
 
1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği düzenlemesi gereğince yevmiye defteri ve büyük 
defter, XBRL GL e-defter format ve standartlarına göre hazırlanacaktır. Bu standartlar defter 
kayıtlarının içeriği ve standartlarını belirlemektedir. 

Genel Tebliğ düzenlemelerine göre söz konusu standartlara uygun olarak oluşturulan 
dosyaların e-defter olarak kabul edilebilmesi için mali mühür ile mühürlenmesi ya da güvenli 
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elektronik imza ile imzalanması ve e-Defter Uygulaması aracılığı ile beratının alınması 
gerekmektedir. Konu ile iligili detaylı açıklamalar e-Defter Paket dosyası içerisinde bulunan e-
Defter Teknik Kılavuz dokümanında açıklanmıştır. 

! E-Defter dosyaları ilgili kılavuzlarda belirtilen standartlar ve formata uygun biçimde 
hazırlanır. 

! Hazırlanan dosya “defter” şema yapısında öngörülen alana yerleştirilir. 
! Oluşturulan “defter” dosyası mühürlenir ya da imzalanır. (Bu şekilde oluşturulan 

dosya, mükellefin beratının aldıktan sonra defter olarak  saklamak zorunda olduğu 
dosyadır. Ancak bu dosyanın defter olarak geçerli sayılabilmesi için e-defter beratının 
alınması zorunludur.) 

! Mühürlenen ya da imzalanan “defter” dosyasının belli bilgileri alınarak “berat” dosyası 
oluşturulur. 

! Berat dosyası mühürlenir ya da imzalanır. 
! Mühürlü ya da imzalı berat dosyası paketlenir. 
! Hazırlanan paket edefter.gov.tr adresinde bulunan e-Defter Uygulamasına giriş 

yapılarak yüklenir ya da web servis aracılığıyla gönderilir. 
! Berat dosyası Gelir İdaresi Başkanlığı mali mührü ile de mühürlenerek indirilecek 

biçimde defter sahibinin erişimine açılır. (Erişime açılan  e-defter beratı ile imzalı veya 
mühürlü defter dosyası birlikte elektronik ortamda muhafaza edilecektir.) 

 
 
4.2. e-Defter Mükellefleri 
 
Defterlerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen 
gerçek ve tüzel kişi mükellefler gerekli şartları sağlamaları halinde e-Defter uygulamasından 
yararlanabilirler. 

 
e-Defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında kullanılacak yazılımın 
uyumluluk onayı almış bir yazılım olması gerekmektedir. 

 
E-defter başvuruları elektronik ortamda  https://uyg.edefter.gov.tr/edefter/ adresinden 
yapılmaktadır.  
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e-fatura Başvuru Süreci  
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4.3. e-Defter Belge Türleri  : 
 
e-defter uygulamasında, GİB tarafından tanımlanmış 8 adet belge türü vardır. 
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4.4. e-Defter Ödeme Türleri 
 
e-defter uygulamasında, GİB tarafından tanımlanmış 4 adet ödeme türü vardır. 

 
! Kasa, 

 
! Banka, 

 
! Çek, 

 
! Senet. 

 
 
4.5 e-Defterde Kayıt 

  
4.5.1 Ücret Bordrosuna İstinaden Açıklama  
 
Firmalar çalışanları için aylık olarak oluşturacakları ücret bordrolarını, e-Defter uygulamasına 
aktarırken, tüm personel için oluşan bordroları bir listeye bağlayıp, belge tipi “other” ve belge 
açıklaması “Ücret Bordrosu İcmali” olarak kaydedebilir. Ücret bordrosu icmalinin numara ve 
tarihinin girilmesi zorunludur. Ancak ücret bordrosu icmalinde matbu bir numara ve tarih 
olmadığı için, oluşturulacak her bir icmal listesi için müteselsil bir numara verilmeli ve 
icmalin oluşturulduğu günün tarihi üzerine yazılmalıdır. Bu ücret bordrosu icmalinde her bir 
ücret bordrosunun detayları yer almalıdır. Ayrıca bu icmaller firma kaşesi ve imzasıyla matbu 
olarak ya da elektronik imza/mali mühür ile elektronik ortamda muhafaza edilmek zorundadır. 
Elektronik ortamda tutulacak belgelerin görüntülenebilir ve doğrulanabilir şekilde muhafaza 
ve ibraz edilmesinden, diğer matbu belgeler de olduğu gibi, mükellef sorumludur. 
4.5.2 Serbest Meslek Makbuzuna İstinaden Açıklama  
 
Serbest meslek erbabının, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için düzenlediği 
belge serbest meslek makbuzudur. Bu makbuz e-Defter kılavuzunda sayılan belgeler arasında 
yer alan makbuz (receipt) ile karıştırılmamalıdır. Serbest meslek makbuzu sayılan belgeler 
arasında yer almadığı için belge tipi “other” ve belge açıklaması “serbest meslek makbuzu” 
olarak kaydı yapılır. Ayrıca belgenin numarası ve tarihinin de girilmesi zorunludur. 
 
4.5.3 Personel Masraflarının e-Defter'e Kayıt Edilmesi 
 
Gün içinde işletmenin ya da personelin yapmış olduğu giderlere ilişkin alınmış belgeler teknik 
kılavuzlarda sayılan belgelerden biriyse mutlaka belge tipi kılavuzda belirtildiği gibi olmalıdır. 
Örneğin, personelin yapmış olduğu giderler arasında belge olarak fatura varsa, bu fatura ayrı 
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bir yevmiye kaydında belge türü “invoice” yani fatura olarak fatura belge tarih-numarası da 
yazılmak şartıyla kaydedilmelidir.  
 
Eğer yapılan giderle ilgili belge tipi, Tablo 1’de sayılan ilk yedi belge tipinden biri değil ise 
bir masraf formu oluşturulup e-Defter uygulamasında belge tipi “other” ve belge açıklaması 
“masraf formu” olarak kaydı yapılır. Ayrıca bu masraf formunun numarası ve tarihinin de 
girilmesi zorunludur. Bu masraf formlarında matbu bir numara ve tarih olmadığı için, 
oluşturulacak her bir form için müteselsil bir numara ve formun oluşturulduğu günün tarihi 
üzerine yazılmalıdır. Bu masraf formunda yapılan giderlere ait belgelerin detayları yer almak 
zorundadır. Ayrıca bu masraf formu firma kaşesi ve imzasıyla matbu olarak ya da elektronik 
imza/mali mühür ile elektronik ortamda muhafaza edilmek zorundadır. Elektronik ortamda 
tutulacak belgelerin görüntülenebilir ve doğrulanabilir şekilde muhafaza ve ibraz 
edilmesinden, diğer matbu belgeler de olduğu gibi, mükellef sorumludur. 
 
4.5.4 Faturanın Ayrı Ayrı Yevmiye Fişlerine Girişi  
 
"Her kaydın dayandığı belgelerin türü ile varsa tarihleri ve sayıları" yazılmalıdır.  
 
Bu hükme göre muhasebe kaydına teşkil eden bir belge varsa bu belge "belge türü" olarak 
yazılmalıdır.  
 
Bu durumda her bir belge bir yevmiye maddesine kayıt edilmesi gerekmektedir. 
 
Bilindiği üzere e-Defter uygulamasında faturalar, “18. Belge Tipi” başlığında açıklandığı gibi 
her bir fatura ayrı bir yevmiye maddesinde olacak şekilde kaydedilmelidir. Ancak e-Arşiv 
kullanıcısı olmak şartıyla abonelik esasına göre çalışan firmalar ve kargo şirketleri ile yazılı 
talep üzerine Başkanlıkça uygun görülen sektörlerde faaliyet gösteren mükellefler e-defter 
uygulaması ile ilgili belirlenmiş olan diğer düzenlemelere uymak koşulu ile birden fazla 
faturayı kapsayacak şekilde yevmiye kaydı düzenleyebileceklerdir. Bu şekilde yapılan kayıtta 
belge tipi “other”, belge açıklaması “e-Arşiv fatura icmali” olacaktır ve bu icmalin numarası 
ve tarih bilgisinin de yevmiye maddesinde gösterilmesi zorunludur. Ancak bu icmalin e-arşiv 
raporu formatında ve aynı içerikte olması ayrıca mali mühür ya da elektronik imza ile 
imzalanarak elektronik ortamda muhafaza edilmesi zorunludur. Öte yandan, bu mükelleflerce 
e-fatura olarak düzenlenen faturaların her biri için ayrı bir yevmiye maddesi düzenlenmesi 
gerekmektedir. 
 
4.5.5. Banka Havalesi Yevmiye Kaydı 
 
Bilindiği üzere bankaya ait işlemlerde muhasebe kaydına esas belge dekont olmaktadır. 
Dekontların e-Defter uygulamasında belge tipi “other” ve belge açıklaması “dekont” olarak 
kaydı yapılır ve dekontun numara ve tarihinin de girilmesi zorunludur. Ancak dekont üzerinde 



  

   30  

belge numarası-tarihi yok ise, kullanılan muhasebe programının söz konusu işleme vermiş 
olduğu tarih ve numara, belge numarası ve tarihi olarak yazılabilir.  
 
Eğer bankaya ait işlemler dekont bazında tek tek muhasebeleştirilemiyorsa, bu banka işlemleri 
günlük olarak, banka banka ayrıştırmak koşuluyla, her bir bankadan yapılan işlemler birer 
muhasebe fişinde işlenebilir. e-Defterde bu kayda esas belge olarak muhasebe fişi 
gösterilebilir. Bu muhasebe fişi e-defter uygulamasında belge tipi “other” ve belge açıklaması 
“Muhasebe Fişi” olarak kaydı yapılır ve fişin numarası ve tarihi girilir. 

 
  
4.5.6. Çek Bordrosuna İstinaden Açıklama  
 
e-Defter uygulamasında kılavuzda sayılan tüm belge tiplerinde olduğu gibi, her bir çek 
belgesinin de ayrı yevmiye maddelerine kaydedilmesi esastır. Ancak çek bordrosuyla da kaydı 
mümkün olduğundan e-Defter uygulamasında da bu bordolar üzerinden, aynı alıcı veya 
satıcıya ait olmak şartıyla, birden fazla çek aynı yevmiye maddesinde kaydedilebilir. Ayrıca 
muhasebe kaydında belge tipi “other” ve belge açıklaması “Çek Bordrosu” olarak kaydı 
yapılır ve bu çek bordrosunun numarası ve tarihinin girilmesi zorunludur. Bu çek bordrosunda 
matbu bir numara ve tarih olmadığı için, oluşturulacak her bir bordro için müteselsil bir 
numara verilmeli ve bordronun oluşturulduğu günün tarihi üzerine yazılmalıdır. Her bir çek 
bordrosunda, çeklerin detayları yer almak zorundadır. Bu çek bordrosu firma kaşesi ve 
imzasıyla matbu olarak ya da elektronik imza/mali mühür ile elektronik ortamda muhafaza 
edilmek zorundadır. Elektronik ortamda tutulacak belgelerin görüntülenebilir ve 
doğrulanabilir şekilde muhafaza ve ibraz edilmesinden, diğer matbu belgeler de olduğu gibi, 
mükellef sorumludur. 
 
4.5.7. Z Raporuna İstinaden Açıklama  
 
Ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen satışlara ait gün sonu 
raporların esas itibariyle ayrı ayrı muhasebe kaydının yapılması gerekmektedir. Ancak aynı 
işletmede birden fazla ödeme kaydedici cihazın kullanılması durumunda gün sonunda her bir 
yazar kasadan alınan Z raporlarının, günlük olarak bir icmale bağlanıp muhasebe kaydında 
belge tipi “other” ve belge açıklaması “Z Raporu İcmali” olarak kaydı yapılabilir.  
 
Bu icmalde olması gereken asgari bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Söz konusu icmal 
aşağıdaki bilgileri ihtiva etmesi şartıyla işletme ihtiyaçları çerçevesinde başka bilgileri de 
içerebilir.  
 
Bir muhasebe dönemi boyunca aynı yapıda bir icmalin kullanılması Muhasebenin Temel 
Kavramlarında belirtilen Tutarlılık ilkesinin gereğidir. Ayrıca aşağıdaki tabloda örnek teşkil 
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edecek şekilde veri girişleri sunulmuştur. Bu bilgiler temsili ve açıklayıcı örnek olması adına 
verilmektedir. 
 

 
 

 
 
4.5.8. Perakende Satış Vesikalarına İstinaden Açıklama  
 
Vergi Usul Kanunu kapsamında gider yazılabilecek mahiyeti taşıyan perakende satış 
vesikaları (VUK Kanunu Genel Tebliğleri ile perakende satış vesikası ile tevsik edilebilmesine 
izin verilen giderlere ait fişler) ayrı ayrı muhasebe kaydına konu edilebileceği gibi en fazla 10 
ar günlük muhasebe kayıt periyodu dikkate alınıp bir icmal oluşturularak muhasebe kaydına 
konu edilmesi de mümkündür. Bu icmal muhasebe kaydında belge tipi “other” ve belge 
açıklaması “Perakende Satış Vesikaları ile Tevsik Edilen Giderler İcmali” olarak kaydı 
yapılır.  
Bu icmalde olması gereken asgari bilgiler aşağıdaki tabloda temsili olarak sunulmuştur. 
Ayrıca tabloda örnek teşkil edecek şekilde veri girişleri sunulmuştur. Hazırlanan icmalin 
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asgari olarak aşağıdaki bilgileri ihtiva etmesi şartıyla işletme ihtiyaçları çerçevesinde başka 
bilgileri de içerebilir. Bir muhasebe dönemi boyunca aynı yapıda bir icmalin kullanılması 
Muhasebenin Temel Kavramlarında belirtilen Tutarlılık ilkesinin gereğidir. Aşağıdaki tabloda 
yer alan bilgiler açıklayıcı ve temsili örnek olması adına verilmektedir. İcmal kapsamında 
bulunan belgelerin muhasebe kaydının, Vergi Usul Kanunu ile belirlenen sürelerde 
yapılmasını temin edecek şekilde, icmalin oluşturulması ve muhasebe kaydına konu edilmesi 
gereği tabiidir. 
 

 
 

 
 
  
  
4.5.9. Senet Bordrosuna İstinaden Açıklama  
 
e-Defter uygulamasında kılavuzda sayılan tüm belge türlerinde olduğu gibi, her bir senet 
belgesinin de ayrı yevmiye maddelerine kaydedilmesi esastır. Ancak senet bordrosuyla da 
kaydı mümkün olduğundan e-Defter uygulamasında da bu bordolar üzerinden, aynı alıcı veya 
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satıcıya ait olmak şartıyla, birden fazla senet aynı yevmiye maddesinde kaydedilebilir. Ayrıca 
muhasebe kaydında belge tipi “other” ve belge açıklaması “Senet Bordrosu” olarak kaydı 
yapılır ve bu senet bordrosunun numarası ve tarihinin girilmesi zorunludur. Bu senet 
bordrosunda matbu bir numara ve tarih olmadığı için, oluşturulacak her bir bordro için 
müteselsil bir numara verilmeli ve bordronun oluşturulduğu günün tarihi üzerine yazılmalıdır. 
Senet bordrolarında, senetlerin detayları yer almak zorundadır. Bu senet bordrosu firma kaşesi 
ve imzasıyla matbu olarak ya da elektronik imza/mali mühür ile elektronik ortamda muhafaza 
edilmek zorundadır. Elektronik ortamda tutulacak belgelerin görüntülenebilir ve 
doğrulanabilir şekilde muhafaza ve ibraz edilmesinden, diğer matbu belgeler de olduğu gibi, 
mükellef sorumludur. 
 
4.6. e-Defter Oluşturma Süreçleri 
 

! E-Defter dosyaları ilgili kılavuzlarda belirtilen standartlar ve formata uygun biçimde 
hazırlanır. 
 

! Hazırlanan dosya “defter” şema yapısında öngörülen alana yerleştirilir. 
 

! Oluşturulan “defter” dosyası mühürlenir ya da imzalanır. (Bu şekilde oluşturulan 
dosya, mükellefin beratının aldıktan sonra defter olarak  saklamak zorunda olduğu 
dosyadır. Ancak bu dosyanın defter olarak geçerli sayılabilmesi için e-defter beratının 
alınması zorunludur.) 

 
! Mühürlenen ya da imzalanan “defter” dosyasının belli bilgileri alınarak “berat” dosyası 

oluşturulur. 
 

! Berat dosyası mühürlenir ya da imzalanır. 
 

! Mühürlü ya da imzalı berat dosyası paketlenir. 
 

! Hazırlanan paket edefter.gov.tr adresinde bulunan e-Defter Uygulamasına giriş 
yapılarak yüklenir ya da web servis aracılığıyla gönderilir. 

 
! Berat dosyası Gelir İdaresi Başkanlığı mali mührü ile de mühürlenerek indirilecek 

biçimde defter sahibinin erişimine açılır. (Erişime açılan  e-defter beratı ile imzalı veya 
mühürlü defter dosyası birlikte elektronik ortamda muhafaza edilecektir.) 
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4.7. e-Defter Başlama Dönemi 
 
454 Sıra No’lu VUK Genel tebliğ uyarınca zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin 2015 
takvim yılında elektronik defter uygulamasına başvurmak zorundadırlar. 

 
2016 takvim yılında kullanmak üzere 2015 döneminde  www.e-defter.gov.tr  ye başvurunun 
yapılması gerekmektedir. 
 

 
4.8. e-Defterin İşleyişi                                          

 
Mükellef XBRL formatında aylık olarak hazırlar. Genişletilebilinir işletme raporlama dilidir. 
Aralarında denetim şirketleri, yazılım şirketleri gibi kurumların yer aldığı 600 katılımcının yer 
aldığı konsorsiyum tarafın geliştirilmiştir ve lisansız olarak kullanılmaktadır. 

 
Aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır. Oluşturulan “defter” dosyası mühürlenir ya da 
imzalanır. 
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(Bu şekilde oluşturulan dosya, berat aldıktan sonra defter olarak  saklanacak dosyadır. Ancak 
bu dosyanın defter olarak geçerli sayılabilmesi için  e-defter beratının alınması zorunludur.) 
 
Aylık dönemler halinde elektronik defterler oluşturulur ve saklanmaya başlanır. 
 
Gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe 
kadar kendilerine ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile imzalar. 
 
Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar 
(Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son 
gününe kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylar. 
 
Defter Dönemi : 
 
Bir defter takımının hazırlanması öncesinde kullanıcı bir başlangıç ve bir bitiş tarihi belirler. 
Bu iki tarih arasındaki dönem defter dönemidir. 

 
Bir defter dönemi birden fazla takvim ayını kapsayamaz. 
 
Bir defter döneminin bir ayın tamamını kapsaması zorunlu değildir. Her hangi bir aya ait 
birden fazla defter takımı hazırlanması mümkündür. 

 
Örneğin: 
- 01.01.2015 – 10.01.2015 bir parça 
- 11.01.2015 – 20.01.2015 bir parça 
- 21.01.2015 – 31.01.2015 bir parça 
 
e-Defter sisteminde, oluşturulacak bir defterin azami boyu 200 MB olabilir. (100.000 fiş satırı) 

 
Bölünme sonucunda elde edilen kısımlara Parça  adı verilir. 

 
Her parça için ayrı ayrı berat oluşturulur. 
 
Bir defter dönemine ait beratlar GİB’e gönderildikten sonra o dönemin son (bitiş) gününden 
öncesine ait işlemleri kapsayan beratlar GİB’e gönderilemez. 

 
Defter dönemleri arasında gün itibariyle boşluk bırakılması mümkün değildir. 
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Örneğin: 
 
01.01.2015 – 10.01.2015 bir takım 
11.01.2015 – 15.01.2015 muhasebe işlemi yok ise. 
16.01.2015 – 31.01.2015 dönem başlayamaz. 

 
 
 
 
 
 
  

4.9 e-Defter Beratı 
 
Berat, oluşturulmuş bir defterin içeriğinden elde edilen ve defterin özeti niteliğinde olan bir 
elektronik belgedir.  
 

! Elektronik defterlerin değişmezliğini ispat etmeye yönelik olup, 
 

! Elektronik defterlerin içeriğine yönelik bir onayı veya vergisel bir denetimi ifade 
etmemektedir, 

 
! Yevmiye ve kebir defterleri için ayrı ayrı beratlar oluşturulur, 

 
! Beratların internet üzerinden gönderilmesi zorunludur, 

 
! GİB, kendisine gönderilen berat dosyalarının kendi elektronik imza & mali mühürü ile 

mühürler. 
 

! e-Defter kullanıcıları, GİB mühürlü berat dosyalarının internet üzerinden alarak kendi 
bilgisayarına yüklerler, 

  
! e-Defter kullanıcıları, GİB'den almış oldukları GİB mühürlü berat dosyalarını defter 

dosyaları ile birlikte saklamak zorundadırlar, 
 

! Defter ve berat dosyalarının ayrı ayrı hiçbir geçerliliği yoktur, 
 

! Bir e-defter, ancak ilişkili olduğu berat dosyası ile birlikte geçerlilik kazanır, 
 

! Elektronik defterlerin değişmezliğini ispat etmeye yönelik olup, elektronik defterlerin 
içeriğine yönelik bir onayı veya vergisel bir denetimi ifade etmemektedir, 
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! Berat, oluşturulmuş bir defterin içeriğinden elde edilen ve defterin özeti niteliğinde 

olan bir elektronik belgedir.  
 
 
4.10 e-Defter Dosya Adı  : 
 

! Hazırlanan defter ve berat dosyalarının nasıl adlandırılacağı GİB tarafından 
belirlenmiştir.  

 
 

! Defterleri ayrı tutulan şubeleri olan firmalarda; merkez de dahil olmak üzere her şube 
için 1’den başlayarak müteselsil devam eden bir numara ve bir şube açıklaması 
belirlenir.  
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Mükellef Beratı 
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GİB Onaylı Berat 
 

 
 
4.11. Zaman Damgası 
 
5070 sayılı Elektronik İmza kanununa göre, bir elektronik verinin,  

 
! üretildiği,  

 
! değiştirildiği, 

 
! gönderildiği, alındığı veya kayıt edildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik 

sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kaydı, ifade eder. 
 
Yevmiye ve Defteri Kebir berat dosyaları zaman damgaları ayrı ayrı damgalanır. 
 
Zaman damgası hizmeti kontur esasına göre satın alınan bir hizmettir. 

 
Defter ve beratların mühürlenmesinde kullanılan mali mühür & elektronik imza sahibi kişi ve 
kurumun aynı olması gerekmez. 

 
Zaman damgası kamu sertifikasyon merkezinden temin edilir.  
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4.12. Karşıt İnceleme Tutanakları 
 
Karşıt inceleme tutanaklarında defter tasdik bilgileri bölümüne (e-Defter) ibaresinin yazılması 
yeterli olacaktır. 
 
5. MUHAFAZA VE İBRAZ  
 

 
 
5.1. Yükümlülükler     
  
Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerine göre mükellefler, gerek düzenledikleri gerekse 
adlarına düzenlenen faturaları, yasal süreler dahilinde muhafaza ve istendiğinde ibraz etmekle 
yükümlüdürler.  
 
e-faturanın muhafaza ve ibrazı konusunda V.U.K’nunda özel bir düzenleme yapılmamıştır. 
Dolayısıyla kâğıt faturadaki muhafaza ve ibrazla ilgili hükümler e-faturada da geçerlidir. 

 
e-fatura dijitalleştirilmiş bir belgedir. Bu belgenin muhafazası ve gerektiğinde yetkili 
makamlara ibrazı kâğıt faturadan farklıdır. 

 
e-faturanın veri bütünlüğünün sağlanması ile kaynağının inkâr edilmezliği mali mühürle ve 
5070 sayılı Kanunla getirilen nitelikli elektronik sertifika ile garanti altına alınmıştır.  
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, manyetik veya optik ortamlarda muhafaza ve istendiğinde elektronik, manyetik 
veya optik araçlar vasıtasıyla ibraz edeceklerdir. 
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Mükelleflere ait e-Faturaların ve e-Defterlerin yine mükelleflere ait bilgi işlem sistemlerinde 
saklanması gerekmektedir. 

 
Faturayı düzenleyen tarafın saklayacağı yasal fatura mali mühür ile onaylanmış XML 
olmalıdır. 
 
 
 
5.2. Üçüncü Kişiler Tarafından Arşivleme 
 
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. 
 
Elektronik defterlere ait kayıtların bozulması, silinmesi, zarar görmesi, işlem görememesi 
halleri ile olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, durumu on beş gün içinde 
Başkanlığa bildirmek ve kayıtları nasıl tamamlayacağına ilişkin ayrıntılı bir plan sunmak 
zorundadır. 

 
Haczedilmesi veya bu sistemlere yetkili mercilerce el konulması halinde, durumu en geç üç is 
günü içerisinde Başkanlığa bildirmek zorundadır. 
 
6.E-KAYIT SAKLAMA 
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6.1. Kanuni Düzenleme 
 
29.12.2013 tarih ve 28866 sayılı Resmi Gazete’de 431 sıra numaralı V.U.K Genel Tebliği 
yayımlanmıştır.  

 
Tebliğ kapsamında zorunluluk getirilen mükelleflerin tebliğ ekinde yer alan konular itibarıyla 
belirlenen asgari içeriklere uygun kayıtları, elektronik ortamda oluşturmak, saklamak ve 
istenildiğinde ibraz edilmek üzere vergi denetime hazır veri tutma yükümlülüklerini içeren bir 
raporlama dosyasıdır.  
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6.2. Temel Amaç 
 
ÖTV Kanunu ekinde yer alan (I) ve (III) sayılı listesinin (B) cetvelindeki mallara ilişkin 
tedarik zincirinin, sürekli gözetim ve denetim sistemini oluşturmak. 
 
6.3. Tebliğ Kapsamındaki Mükellefler 
  
I Sayılı ÖTV Listesi Mükellefler   
 
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında bayilik, taşıma, dağıtıcı, depolama, madeni 
yağ lisanslarından birine sahip olanlar. 

 
III Sayılı Listenin B cetvelinde Yer Alan Ürünler 
 
Tütün ve Alkol Piyasası düzenleme kurulundan tütün ticareti yetki belgesi almış gerçek ve 
tüzel kişiler. 
 

! 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu ekinde yer alan (I) sayılı liste 
kapsamında ÖTV mükellefiyeti olanlar, 

     
! 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında bayilik, taşıma, dağıtıcı, depolama 

(deniz taşıtları dahil), madeni yağ, serbest kullanıcı, ihrakiye teslimi, iletim, rafinerici 
ve işleme lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar, 

 
! 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunun Kapsamında CNG, depolama, toptan satış, 

dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar,  
 

! 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu kapsamında dağıtıcı, 
depolama, taşıma ve otogaz bayilik lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar, 

 
! Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Üretim ve Faaliyet Uygunluk 

Belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler, 
 

! Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Üretim ve Faaliyet Uygunluk 
Belgesi almış gerçek ve tüzel kişilerin mamullerinin, Toptan Satış Belgesi sahibi 
mükelleflere pazarlama ve dağıtımını gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler, 
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6.4. Raporlanacak Kayıtlar  
 

! Satış kayıtları, 
 

! Alış kayıtları, 
 

! Dönem başı ve sonu döküm kayıtları, 
 

! İthalat kayıtları, 
 

! İhracat kayıtları, 
 

! Üretim kayıtları, 
 

! Diğer kayıtlar 
 
6.5. Bilgi Sisteminin Özellikleri 
 
İstenilen kayıtların aşağıda yer alan ve yaygın olarak kullanılan dosya formatlarından en az 
birisi ile kaydedilebilmesi konusunda gerekli imkânlara sahip olmalıdır. 
 

! xls    - Microsoft Excel dosyası, 
! xlsx  - Microsoft Excel dosyası, 
! txt    - Düz metin dosyası, 
! csv   - Virgül ile ayrılmış değer dosyası, 
! xml  - Genişletilebilir işaretleme dili dosyası 

      
Kayıt Saklama Gereksinimi çerçevesinde, elektronik ortamda oluşturulması ve istendiğinde 
ibraz edilmek üzere muhafaza edilmesi istenen kayıtların Türkiye Cumhuriyeti sınırları 
içerisinde saklanması zorunluluğu "Kanunların Mülkiliği" ilkesinin doğal bir sonucudur. 
Herhangi bir inceleme veya denetim sürecinde ilgili kayıtlara erişim sürecinin vergi 
kanunlarımızın geçerli olduğu Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde gerçekleştirilmesi 
zorunludur. 

6.6. Sorumluluk ve Ceza Uygulaması 

Oluşturulan kayıtlarda yer alması gereken asgari unsurlar ile söz konusu kayıtların elektronik 
ortamda muhafazası ve istenildiğinde ibrazına ilişkin olarak bu Tebliğ ile getirilen 
zorunluluklara uymayanlar hakkında, Vergi Usul Kanununun ceza hükümleri tatbik olunur. 
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6.7. Uygulamaya Geçiş Tarihi 
 
436 VUK Genel Tebliği ile kayıtlarının hazır halde tutulması uygulamasına 01.01.2015 
tarihinde başlamıştır. 
7. UBL TR 1.2 DEĞİŞİKLİĞİ 

19 Ekim 2015 saat 10:00' da e-Fatura Kullanıcıları için Neler Değişti? 

Açıklama Mevcut Olan 19.10.2015 de yapılan değişiklik 

Faturanın Para Birimi TRL TRY 

Fatura Tipi ! Satış  
! İade 

! Satış 
! İade 
! İstisna 
! Tevkifat 
! Özel Matrah 
! İhraç Kayıtlı 

Faturaya Uygulanan İskonto İskonto Fatura Geneli ve 
Satırı için bir adet 
destekleniyordu 

Satırlardaki ve geneldeki iskonto 
tutarları çoklanabilir hale getirildi. 

Tevkifat Bilgileri KDV Tevkifat Kodu 9015 
kullanılıyordu 

6 ile başlayan 3 haneli 6** 
şeklinde kullanılması sağlandı.  

KDV Muafiyet Kodu KDV Muafiyet Sebebi 
açıklanıyor. 

KDV Muafiyet Sebebi Kodu 
tanımlaması gerekmektedir.  
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8. MALİ MÜHÜR 

 

8.1 Sisteme Dahil Olanların Yapacakları 

! Tüzel kişiler mali mühüre, 

! Gerçek kişiler elektronik imzaya sahip olmalıdır. 

i. Mali Mühür Sertifikası Başvurusu:  

https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go 

 

8.2 Mali Mühür Kavramı 

Tüzel kişiler ile kurum, kuruluş ve işletmeler tarafından elektronik belge olarak oluşturulacak 
fatura  ve diğer yasal belgelerin bütünlüğünün, kaynağının ve içeriğinin garanti altına 
alınması, elektronik ortamda muhataplarına iletilmesi ve elektronik ortamda saklanması 
sırasında güvenliğinin ve gizliliğinin sağlanması amacıyla  kullanılacaktır. 
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Mali Mühür Sertifikası : 

Sertifika sahibinin Vergi Kimlik Numarası ve unvanı bilgilerini içerir. Bu sertifika 
kullanılarak, e-fatura ve ilgili mevzuatla izin verilen diğer belgeler mühürlenir. Sertifikaların 3 
yıl geçerliliği bulunmaktadır. Talep edilen ürün ve hizmete uygun bedel, Kamu SM banka 
hesap numarasına yatırılır. 

Ödeme VakıfBank Gebze Şubesi / IBAN TR 19 0001 5001 5800 7302 8234 68 numaralı 
TÜBİTAK-BİLGEM hesabına yapılır.  

Talep edilen ürün ve hizmet bedeli Kamu SM hesabına geçtikten sonra Sertifika Üretim 
Süreci’ne başlanır. 
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8.3 Mali Mühür Sertifikası Bilgi Güncelleme 
 

! Mali Mühür sertifikası almış kurum ve mükelleflerin, telefon ve e posta gibi bilgileri 
www.kamusm.gov.tr web sayfası üzerinden güncelleyebilir, 
 

! Vergi numarası veya unvanının değişmesi durumunda başvuru formundan yapılacaktır, 
 

! Nevi değişikliğine giden mükellefler yeni mali mühürlerini temin edene kadar,  
 

! E-Fatura Uygulamasından eski Vergi Kimlik Numarasına ait unvan ve mali mühür ile 
yararlanmaya devam edeceklerdir, 
 

! E-Fatura uygulamasına kayıtlı bir kullanıcı, nevi değişikliğine gitmesi halinde 15 gün 
içerisinde, nevi değişikliğine ilişkin Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopisi ve durumu 
izah eden bir dilekçe ile Gelir İdaresi Başkanlığı’na yeni unvana ait mali mühür temini 
için de Kamu Sertifikasyon Merkezine elektronik ortamda başvurması gerekmektedir.   
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9. E-denetim 

 
 
9.1 İncelemelerde e – Defterin İbrazı 

 
! Denetim elemanı mükellefin ibraz ettiği e-defter ve beratını aldıktan sonra, beratın bu 

deftere ait olup olmadığını,  e-defter görüntüleme aracı ile teyit edecektir. 
 

! e – defter görüntüleme aracı beratlardaki; 
 

i. Mükellefin mali mühür ve imzasının doğruluğu, 
 

ii. GİB Mali mührünün doğru olup olmadığını kontrol eder. 
      
 
9.2 İncelemelerde e – Deftere Uzaktan Erişim 
 

! Yapılacak idari ve teknik bazı düzenlemeler sonrası denetim elemanlarının e-deftere 
uzaktan erişmeleri mümkün olacaktır. 
 

! Bu sayede, denetim elemanları ister mükellefin bilgi işlem sistemlerine bağlanmak, 
isterse e-defteri kendi bilgisayarına indirmek suretiyle denetim imkanlarına sahip 
olacaktır. 
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9.3 İnceleme Elemanının e – Defteri İncelemesi 
 

! E-Denetim genel olarak, oluşturulan bir takım kurallar çerçevesinde mükelleflerin e-
defterlerinin bilgisayar programları aracılığı ile otomatik denetlenmesidir. 

! E- Denetim de inceleme kapsamı neler olabilir?  

 

 

! Denetim Kapsamı     :  

i. Matematiksel kontroller 
ii. KDV oranları kontrolleri 

iii. Amortisman hesapları kontrolleri  
iv. Transfer fiyatlaması & örtülü sermaye kontrolleri 
v. Envanter kayıtları (e-kayıt saklama ile) 

vi. Bir çok diğer vergi mevzuatına uyum kontrolleri 
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10. E-YOKLAMA 

 

 

 

10.1 E-Yoklama Tanımı  

! Günümüzde gittikçe artan ve karmaşıklaşan mükellef ve mükellefiyete ilişkin 
faaliyetlerin etkin ve hızlı şekilde kavranması ve kayıt altına alınması tüm vergi 
idareleri açısından büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle yoklama faaliyetlerinin 
etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması için gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
kullanılması, bu faaliyetlerin dinamik ve organize bir yapıda yürütülmesi ve gelişen 
teknolojiye uygun yeni usul ve esaslarının belirlenmesi zorunluluk haline gelmiştir.  
(V.U.K.  Genel Tebliği Sıra No: 453) 
 

! Mükellefiyet ile ilgili maddi olayları, kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etmek 
olarak tanımlanan yoklama faaliyetlerinin elektronik ortamda yapılabilmesi ve 
sonuçlarının etkin bir şekilde izlenebilmesi amacıyla 27.03.2015 tarihli 6637 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesi ile Vergi Usul Kanununa 132/A eklenmiştir.  

! 01.09.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 
10.2  Elektronik Yoklama Sistemi 
 
Elektronik yoklama sistemi; yoklama faaliyetlerine ilişkin süreçlerin elektronik ortamda 
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yürütülmesini, yoklama faaliyeti sonucunda kayıt altına alınan delil niteliğindeki verilerin 
(resim, video, koordinat vs. dahil) Başkanlık ve ilgilisine elektronik ortamda iletilmesini 
sağlayan sistemi ifade etmektedir. 
 
Elektronik yoklama sistemi ile yoklama talebinin oluşturulması, oluşturulan talebin yoklamaya 
yetkililere iletilmesi, yoklama fişinin oluşturulması, kayıt altına alınması ve onaylanması ile 
yoklama fişinin ilgilisine iletilmesi işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. 
 
Yoklama fişlerinin elektronik ortamda oluşturularak kayıt altına alınması, bunların elektronik 
imza araçları ile onaylanması ya da formun ıslak olarak imzalanması, bu şekilde hazırlanacak 
olan bilgi ve belgelerin internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve 
ortamında ilgili kişilere gönderilmesi esas olmakla birlikte, yoklama faaliyetinin herhangi bir 
nedenle elektronik ortamda yürütülememesi halinde söz konusu işlemler genel hükümler 
doğrultusunda yerine getirilecektir. 

 

10.3 Elektronik Yoklama Oluşturulması ve Onaylanması 

! Yoklama sırasında tespit edilen hususlar, nezdinde yoklama yapılana veya yetkilisine 
mobil cihaz ekranında ön izleme yaptırılmak suretiyle okutulur ve doğruluğu 
noktasında karşılıklı olarak mutabık kalınması halinde; 

! Yoklama yapılan mükellefin elektronik imza aracı bulunması halinde;  

 
i. Mükellef veya yetkilisi tarafından elektronik imza aracı kullanılarak e-yoklama fişi 

imzalanır. 
 

ii. E-Yoklama fişi, internet vergi dairesi üzerinde yer alan “Elektronik Yoklama 
Görüntüleme” menüsünden görüntülenebilir veya çıktısı alınabilir. 

! Yoklama yapılan mükellefin elektronik imza aracı bulunmaması halinde; 

 
i. Yoklamaya ilişkin özet bilgileri içeren e-Yoklama imza formu, tarih yazılmak 

suretiyle yoklamaya yetkili kişi ve mükellef veya yetkilisi tarafından ıslak imza ile 
müştereken imzalanır. 
 

ii. Bu süreç tamamlandıktan sonra, e-Yoklama fişi, e-Yoklamaya yetkililer tarafından 
elektronik ortamda onaylanır. 
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! Yoklama sırasında mükellef veya yetkilisi bulunmaz ise veya bulunduğu halde   
imzalamaktan imtina eder ise; 

 
i. e-Yoklama yetkilisi bu durumu mobil cihaz üzerinde e-yoklama imza formunda 

kayıt altına alır ve bir suretini mükellef veya yetkilisine bırakır.  
 
 
 

! Yoklama faaliyetinin e-ortamda yapılamaması; 
 

ii. Yoklama faaliyetinin teknik imkansızlıklar nedeni ile yapılamaması halinde, 
yoklama fişi 3 örnek olarak düzenlenir.  
 

iii. Taraflarca ıslak imza ile imzalanır. 
 

iv. Mükellef veya yetkilisi yerinde bulunmaz veya imzadan imtina eder ise, bu durum 
yoklama fişine yazılır.  

 

10.4 Yoklamaya Yetkili Olanlar 

Yoklama; vergi dairesi müdürleri, yoklama memurları, yetkili makamlar tarafından yoklama 
işi ile görevlendirilenler, vergi incelemesine yetkili olanlar ve gelir uzmanları tarafından 
yapılmaktadır. 
 
Yoklama yapanların elinde yoklama yetkilerini gösteren fotoğraflı resmi bir belge bulunur ve 
yoklama yapanlar bu belgeyi kendilerinden sorulmasa bile, nezdinde yoklama yapılan kimseye 
gösterirler. 
 
10.5 E-Yoklama Fişlerinin İletilmesi  

E-Yoklama fişi, internet vergi dairesi üzerinde yer alan "Elektronik Yoklama Görüntüleme" 
menüsünden görüntülenebilir ve çıktısı alınabilir. Aynı şekilde bağlı bulunulan vergi 
dairesi/mal müdürlüğüne mükellef ya da yetkilisi tarafından başvurulması halinde kağıt 
ortamda bir örneği verilecektir. Elektronik ortamda yoklama fişinin tanzimi sırasında nezdinde 
yoklama yapılana veya yetkilisine ulaşılamazsa, e-Yoklama fişinin çıktısı alınarak mükellefin 
bilinen adresine 7 gün içerisinde gönderilecektir. 
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