




•• ee--Fatura’yaFatura’ya GenelGenel BakışBakış
•• EFKSEFKS-- ee--FaturaFatura FarklılıklarFarklılıklar
•• ee--FaturaFatura Nedir?Nedir?
•• ee--FaturaFatura KapsamınaKapsamına GirenlerGirenler
•• ee--DefterDefter Nedir?Nedir?•• ee--DefterDefter Nedir?Nedir?



Gelir İdaresi Başkanlığı



Elektronik kayıtlar bütünü 
biçiminde oluşturulur.
Kağıt faturada yer alması gereken 
bilgileri kapsar.
Kağıt faturayla aynı hukuki 
sonuçlara sahiptir

@

@

@ sonuçlara sahiptir

E-İMZA/MALİ MÜHÜR ile kaynağın 
doğruluğu,içeriğinin bütünlüğü ve 
değişmezliği korunur.

@

@



•• 05/03/2010 tarihinde yayınlanan V.U.K Genel Tebliği   05/03/2010 tarihinde yayınlanan V.U.K Genel Tebliği   
(Sıra no:397) ile elektronik fatura kullanımına ilişkin usul (Sıra no:397) ile elektronik fatura kullanımına ilişkin usul 
ve esaslar belirlendi:ve esaslar belirlendi:

•• 416 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile gerçek kişi mükellefler 416 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile gerçek kişi mükellefler 
uygulamaya katılmışlardır. uygulamaya katılmışlardır. 

•• 421 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile getirilen değişiklikler:421 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile getirilen değişiklikler:

•• 424 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 424 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 
NELER GETİRİYOR? NELER GETİRİYOR? 



1)5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar
Gerçek kişi           Tüzel Kişi

2011 yılında mal alan 25 milyon 
ve üstü brüt satış hasılatına 
sahip olan mükellefler 

2)4760 sayılı ÖTV Kanuna ekli III sayılı listedeki malları imal,inşa veya ithal edenler 
Gerçek kişi           Tüzel Kişi

2011 yılında mal alan 10 milyon 
ve üstü brüt satış hasılatına 
sahip olan mükellefler 



••ee--FaturaFatura Uygulaması,Uygulaması, UBLUBL TR(UniversalTR(Universal BusinessBusiness Language)Language) standardındastandardında
hazırlananhazırlanan ee--Faturaların,Faturaların, taraflartaraflar arasındaarasında güvenligüvenli veve sağlıklısağlıklı birbir biçimdebiçimde
dolaşımınıdolaşımını sağlamaksağlamak amacıamacı ileile TT..CC.. MaliyeMaliye BakanlığıBakanlığı GelirGelir İdaresiİdaresi BaşkanlığıBaşkanlığı (GİB)(GİB)
tarafındantarafından oluşturulanoluşturulan uygulamalarınuygulamaların genelgenel adıdıradıdır..



EFKSEFKS ee--FaturaFatura

••Fatura satıcı Fatura satıcı tarafından alıcıya tarafından alıcıya kendi kendi 
sistemi sistemi üzerinden direkt iletir.üzerinden direkt iletir.

•• Fatura Fatura GİB’e satıcı tarafından iletilir. GİB’e satıcı tarafından iletilir. 
GİB  alıcıya GİB  alıcıya iletir. GİB’ten teslim iletir. GİB’ten teslim 
alınmayan alınmayan belge belge fatura fatura olarak kabul olarak kabul 

EFKS ile e-Fatura Arasındaki Farklılıklar

sistemi sistemi üzerinden direkt iletir.üzerinden direkt iletir. alınmayan alınmayan belge belge fatura fatura olarak kabul olarak kabul 
edilmez. edilmez. 

Satıcı Alıcı
Kendi     
sistemi      
üzerinden Satıcı GİB

Satıcı 
GİB’e            
iletir

Alıcı



EFKSEFKS ee--FaturaFatura

••Faturanın elektronik ortamda Faturanın elektronik ortamda 
alınabilmesi  için  GİB’den izin alması alınabilmesi  için  GİB’den izin alması 
gereklidir.gereklidir.

••Alıcının elektronik ortamda fatura  Alıcının elektronik ortamda fatura  
alabilmesi için alıcının GİB’den izin  alabilmesi için alıcının GİB’den izin  
almasına gerek  yoktur. Alıcının ealmasına gerek  yoktur. Alıcının e-- fatura fatura 
alma talebini satıcıya iletmesi  yeterlidir. alma talebini satıcıya iletmesi  yeterlidir. gereklidir.gereklidir.

••Elektronik ortamda alınan faturanın Elektronik ortamda alınan faturanın 
formatı   eformatı   e--imzalı pdf dir.imzalı pdf dir.

alma talebini satıcıya iletmesi  yeterlidir. alma talebini satıcıya iletmesi  yeterlidir. 

••Elektronik ortamda alınan faturanın  Elektronik ortamda alınan faturanın  
formatı kurum mührü taşıyan UBL formatı kurum mührü taşıyan UBL 
formatıdır.formatıdır.



EFKSEFKS ee--FaturaFatura

••Herhangi bir yöntem ile elektronik Herhangi bir yöntem ile elektronik 
ortamda  aboneye ulaştırılabilir.ortamda  aboneye ulaştırılabilir.

••Yalnızca GİB’e teslim edilmelidir.  Yalnızca GİB’e teslim edilmelidir.  
Alıcınında GİB’den teslim alması Alıcınında GİB’den teslim alması 
gerekmektedir.gerekmektedir.

••Talep eden herkese elektronik ortamda Talep eden herkese elektronik ortamda 
fatura iletilebilmektedir.fatura iletilebilmektedir.

gerekmektedir.gerekmektedir.

••VUK 232 madde uyarınca fatura VUK 232 madde uyarınca fatura 
düzenlemek  zorunda olan ve izin alanlar.düzenlemek  zorunda olan ve izin alanlar.



Faturayı Yazdırır Zarfa Koyar Alıcısına Posta     

Elbistan A.Ş

Bir kopyasını arşive kaldırır

Faturayı 
hazırlar

Yazdırır Zarfa Koyar Alıcısına 
gönderir

Posta     
kutusuna bırakır

Zarf alıcıya      
ulaşırMuhasebe 

faturayı kontrol   
eder

Faturayı kendi  
muhasebe 
sistemine işler 

Dulkadiroğlu A.Ş

Arşive 
kaldırır

Kaynak:GİB



Faturayı Yazdırır Zarfa Koyar Posta     Faturayı kendi  

Dulkadiroğlu A.ŞElbistan A.Ş

Bir kopyasını arşive kaldırır

E-FATURA

Faturayı 
hazırlar

Yazdırır Zarfa Koyar Alıcısına 
gönderir

Posta     
kutusuna bırakır

Zarf alıcıya      
ulaşırMuhasebe 

faturayı kontrol   
eder

Faturayı kendi  
muhasebe 
sistemine işler 

Arşive 
kaldırır

Kaynak:GİB

Gelir İdaresi Başkanlığı





••MevcutMevcut EFKSEFKS çözümüçözümü yerineyerine geliştirilecekgeliştirilecek olanolan ee--ArşivArşiv yapısı,yapısı, ee--FaturalarınFaturaların
orijinalorijinal halindehalinde veve bütünlüğübütünlüğü korunarak,korunarak, kanunikanuni sürelersüreler dahilindedahilinde elektronikelektronik
ortamdaortamda muhafazamuhafaza edilmesiedilmesi veve istendiğindeistendiğinde ibrazibraz edilmesiniedilmesini kapsamaktadırkapsamaktadır..



ØØUygulamadan Uygulamadan Yararlanmak İsteyen Mükelleflerin Yerine Getirmeleri Gereken İşlemler Yararlanmak İsteyen Mükelleflerin Yerine Getirmeleri Gereken İşlemler 
Sırası İle Aşağıda Yer Almaktadır.Sırası İle Aşağıda Yer Almaktadır.

•• httphttp:://www//www..efaturaefatura..govgov..tr/tr/ internetinternet adresindeadresinde yeryer alanalan "e"e--FaturaFatura UygulamasıUygulaması•• httphttp:://www//www..efaturaefatura..govgov..tr/tr/ internetinternet adresindeadresinde yeryer alanalan "e"e--FaturaFatura UygulamasıUygulaması
BaşvuruBaşvuru FormuFormu veve Taahhütnamesi"Taahhütnamesi" doldurularakdoldurularak yetkiliyetkili kişikişi veyaveya kişilerkişiler tarafındantarafından
imzalanacaktır,imzalanacaktır,

•• TüzelTüzel kişikişi mükelleflermükellefler içiniçin "Elektronik"Elektronik MaliMali MühürMühür SertifikaSertifika SahibiSahibi Taahhütnamesi"Taahhütnamesi"
doldurularakdoldurularak yetkiliyetkili kişikişi veyaveya kişilerkişiler tarafındantarafından imzalanacaktırimzalanacaktır..GerçekGerçek kişikişi
mükelleflerinmükelleflerin 1515//11//20042004 tarihlitarihli veve 50705070 sayılısayılı ElektronikElektronik İmzaİmza KanunuKanunu hükümlerihükümleri
çerçevesindeçerçevesinde üretilenüretilen niteliklinitelikli elektronikelektronik sertifikayasertifikaya sahipsahip olmalarıolmaları..



•• ŞirketŞirket kuruluşkuruluş sözleşmesininsözleşmesinin yeryer aldığıaldığı ticaretticaret sicilsicil gazetesiningazetesinin noternoter onaylıonaylı örneği,örneği,

•• ŞirketŞirket imzaimza sirkülerininsirkülerinin noternoter onaylıonaylı örneği(Başvuruörneği(Başvuru sahibisahibi kişilerkişiler için)için)..

•• EntegrasyonEntegrasyon yönteminiyöntemini seçenlerseçenler içiniçin ise,ise, ERPERP sistemini,sistemini, faturafatura ileile ilgiliilgili süreçlerisüreçleri
açıklayanaçıklayan BİSBİS RaporuRaporu



•• BaşkanlıkBaşkanlık tarafındantarafından yapılanyapılan değerlendirmedeğerlendirme sonrasındasonrasında başvurularıbaşvuruları uygunuygun
bulunanbulunan gerçekgerçek kişikişi mükelleflerinmükelleflerin kullanıcıkullanıcı hesaplarıhesapları BaşkanlıkçaBaşkanlıkça
tanımlanacaktanımlanacak veve aktiveaktive edilecektiredilecektir..tanımlanacaktanımlanacak veve aktiveaktive edilecektiredilecektir..

•• BaşkanlıkBaşkanlık tarafındantarafından yapılanyapılan değerlendirmedeğerlendirme sonrasındasonrasında başvurularıbaşvuruları uygunuygun
bulunanbulunan tüzeltüzel kişikişi mükelleflerdenmükelleflerden MaliMali MühürlerininMühürlerinin teminitemini işlemleriniişlemlerini
yerineyerine getirenleringetirenlerin kullanıcıkullanıcı hesaplarıhesapları BaşkanlıkçaBaşkanlıkça tanımlanacaktanımlanacak veve aktiveaktive
edilecektiredilecektir..



••ee--Fatura Fatura Uygulamasına Uygulamasına Kayıtlı Kullanıcılar, uygulamayı 3 Kayıtlı Kullanıcılar, uygulamayı 3 
farklı yöntemle kullanabilirlerfarklı yöntemle kullanabilirler::farklı yöntemle kullanabilirlerfarklı yöntemle kullanabilirler::

1.1. ee--Fatura GİB PortalıFatura GİB Portalı
2.2. GİB ile EntegrasyonGİB ile Entegrasyon
3.3. Özel EntegratörÖzel Entegratör



Yöntem 1 Yöntem 1 ::
ee--Fatura GİB Portalı: Fatura GİB Portalı: 
Bilgi işlem sistemi yeterli Bilgi işlem sistemi yeterli 
olmayan ya da aylık fatura olmayan ya da aylık fatura 
adetleri düşük sayıdaki adetleri düşük sayıdaki adetleri düşük sayıdaki adetleri düşük sayıdaki 
kullanıcılar için, Gelir kullanıcılar için, Gelir 
İdaresi Başkanlığı İdaresi Başkanlığı 
tarafından uygulamaya tarafından uygulamaya 
ilişkin temel fonksiyonları ilişkin temel fonksiyonları 
bünyesinde barındıran,       bünyesinde barındıran,       
ee--Fatura portalı olarak Fatura portalı olarak 
adlandırılan bir yapı adlandırılan bir yapı 
oluşturmuştur.oluşturmuştur.



Yöntem 2:Yöntem 2:
Entegrasyon: Mükellefler, kendi geliştirdikleri entegrasyon çözümleri Entegrasyon: Mükellefler, kendi geliştirdikleri entegrasyon çözümleri ya ya da da 
outsource outsource ettikleri bir ettikleri bir yazılımla beraber sisteme dahil olabilirleryazılımla beraber sisteme dahil olabilirler. . Firma, Firma, 
entegrasyon yöntemini tercih edecekse ve entegrasyon çalışması bitene kadar entegrasyon yöntemini tercih edecekse ve entegrasyon çalışması bitene kadar 
portal kullanmak istemiyorsa; portal kullanmak istemiyorsa; portal kullanmak istemiyorsa; portal kullanmak istemiyorsa; 

ØØ Başvurusunu 1 Eylül 2013 tarihinden önce yapmalıdır, Başvurusunu 1 Eylül 2013 tarihinden önce yapmalıdır, 
ØØ Başvuru esnasında portal hesabının aktive edilmemesi talep etmelidir, Başvuru esnasında portal hesabının aktive edilmemesi talep etmelidir, 
ØØ Entegrasyonu en geç 31.12.2013 tarihine kadar bitirmelidir, Entegrasyonu en geç 31.12.2013 tarihine kadar bitirmelidir, 
ØØ Bitirememesi halinde portal hesabının Gelir İdaresi Başkanlığınca aktive Bitirememesi halinde portal hesabının Gelir İdaresi Başkanlığınca aktive 

edileceğini göz önüne almalıdır.edileceğini göz önüne almalıdır.



MükellefMükellef MükellefMükellef



Yöntem 3:Yöntem 3:
Özel Entegratör: Mükellefler, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ilan edilen Özel Özel Entegratör: Mükellefler, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ilan edilen Özel 
Entegratörler aracılığı ile eEntegratörler aracılığı ile e--Fatura gönderim ve alım işlemlerini Fatura gönderim ve alım işlemlerini 
gerçekleştirebilirler.gerçekleştirebilirler.

•• Başkanlıktan onay almış 3.taraflar(özel entegratörler) Başkanlıktan onay almış 3.taraflar(özel entegratörler) 

•• EE--imza/mali mühür imza/mali mühür 

•• Özel entegratörler aracılığıyla fatura değişimi Özel entegratörler aracılığıyla fatura değişimi 

•• Tüm mükellefler için Tüm mükellefler için uygun bir çözüm uygun bir çözüm 





Kağıt FaturaKağıt Fatura ee--FaturaFatura

•Kağıt, basım, dağıtım, alım ve işleme •İnternet/web servis aracılığıyla güvenli •Kağıt, basım, dağıtım, alım ve işleme 

•Belgelerin arşivlenmesi için depolama 

•Arşivlenen kağıt faturanın yüksek sorgu 
maliyeti 

•İnternet/web servis aracılığıyla güvenli 
bir şekilde fatura gönderme ve alma 

•Elektronik arşivleme 

•Fatura bilgilerine sistem sorgusuyla 
anında erişim



Kağıt FaturaKağıt Fatura ee--FaturaFatura

•Faturada hata tespiti ve itiraz süresinin 
uzunluğu 

•Faturanın doğruluk kontrolünün manuel 

•Faturaya ilişkin bilgilerin anında 
kontrolü, doğrulanması ve anlık 
uyuşmazlık çözümü

•Kaynağının doğruluğu ve içeriğinin •Faturanın doğruluk kontrolünün manuel 
yapılması 

•Fatura bilgilerinin manuel girişi ve hata 
oranı yüksek veri 

•Ödeme sistemlerine aktarımda manuel 
süreç 

•Kaynağının doğruluğu ve içeriğinin 
bütünlüğünün anında ekranlardan 
denetlenebilmesi

•Anlık ve otomatik veri kaydı ile hata 
ihtimalinin en aza indirgenmesi 

•Nakit yönetimi ve ödeme sistemine 
otomatik aktarım 



• e-Faturalar kağıda basılarak değil üzerindeki mali mühür veya elektronik imzayı
• içerecek şekilde, mükelleflerce kanuni süreler dahilinde(TTK 10 yıl, VUK 5 yıl)kendi bünyelerindeki elektronik, manyetik ve ya optik ortamlarda muhafazaedilecek, istenildiğinde ibraz edilecektir.

e-Faturalar kağıda basılarak değil üzerindeki mali mühür veya elektronik imzayıiçerecek şekilde, mükelleflerce kanuni süreler dahilinde(TTK 10 yıl, VUK 5 yıl)kendi bünyelerindeki elektronik, manyetik ve ya optik ortamlarda muhafazaedilecek, istenildiğinde ibraz edilecektir.
• e-fatura kapsamındaki mükellefler, elektronik fatura uygulamas ına kayıtlı olandiğer mükelleflere kâ ğıt ortamında fatura düzenleyemeyecek.



• e-Faturanın Başkanlık tarafından duyurulan format ve standartlara uygun olmas ızorunludur.
• e-Fatura sadece sisteme kayıtlı olanlar adına düzenlenmelidir. Aksi haldedüzenlenen e-Fatura geçersiz sayılacaktır.

zorunludur.
• e-Fatura sadece sisteme kayıtlı olanlar adına düzenlenmelidir. Aksi haldedüzenlenen e-Fatura geçersiz sayılacaktır.
• e-Fatura mali mühür ile mühürlenmelidir. Aksi halde belge geçerli say ılmayacaktır





•

•

•



•

•

•





Vergi Usül Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan
defterlerin elektronik ortamda
ü oluşturulması,
ü kaydedilmesi,ü kaydedilmesi,
ü muhafaza edilmesi ve
ü ibraz edilmesini

sağlayan sistemin genel adıdır.



•6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 

•213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 

•1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği 

•2011/18 sayılı Başbakanlık Genelgesi Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile 
Mücadele Eylem Planı 

•2011/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi 
Eylem Planı 

•421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 







GELİR KURUMLAR GELİR 
VERGİSİ 

MÜKELLEFİ

KURUMLAR 
VERGİSİ 

MÜKELLEFİ



GERÇEK 
KİŞİ

TÜZEL 
KİŞİ

•ÖN KOŞUL
•Elektronik İmza
•Uyumlu Yazılım

•ÖN KOŞUL
•E-Fatura kullanıcısı 

olmak
•Mali Mühür

•Uyumlu Yazılım

*Elektronik defter tutulması, 
kaydedilmesi, onaylanması, saklanması 
ve ibrazında Gelir İdaresi Başkanlığı 
tarafından uyumluluk onayı almış bir 
yazılım kullanılması gerekmektedir.



•

• e-Defter, Başkanlıkça açıklanan format ve standartlara uygun üretilmiş 
ve uyumluluk testini geçerek  www.edefter.gov.tr adresinden ilan edilen ve uyumluluk testini geçerek  www.edefter.gov.tr adresinden ilan edilen 
yazılımlar aracılığı ile oluşturulur.

http://www.edefter.gov.tr
http://www.edefter.gov.tr


•

•

•



Denetim elamanı mükellefin ibraz ettiği e-defter ve beratını aldıktan sonra, beratın bu e-
deftere ait olup olmadığını “e-defter görüntüleme aracı” ile teyit edecektir. 
Görütüntüleme aracı ile: 

• e-defterin mührünün doğru olup olmadığı, • e-defterin mührünün doğru olup olmadığı, 

• e-defter beratında bulunan mükellef mührünün doğru olup olmadığı,

• e-defterde bulunan mükellef mührü ile e-defter beratında bulunan deftere ait imza 
veya mühür değerinin birbiri ile aynı olup olmadığı

• e-defter beratında bulunan GİB mali mührünün doğru olup olmadığı, kontrolü 
yapılarak e-defterin doğruluğu teyit edilir. 





• 

•

.



Contacts
Emin Taylan
International Tax Partner
emin.taylan@gtturkey.com
T : 0 212 373 00 00
F : 0 212 291 77 97

mailto:emin.taylan@gtturkey.com

