
  

   
 

 

Sirküler No  : 350/2013-10 

Sirküler Tarihi : 05.06.2013 

Konusu  : e-Fatura ve e-Defter Hk. 

 

 

 

 Yeminli mali müşavirliğimizce daha önce yayımlanan 05.03.2010 tarih ve 306 Sıra No.lu 

Sirküler ile e-Fatura, 26.11.2011 tarih ve 320 Sıra No.lu Sirkülerimiz ile de e-Defter uygulamaları 

hakkında bilgi verilmişti. 

 

 14.12.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 421 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğ ile e-Fatura 

ve e-Defter kullanmak zorunlu hale getirilmiştir. Bu sirkülerimizde yeni düzenleme kapsamında; e-

Fatura ve e-Defter kullanma zorunluluğu getirilen mükellefler, bu mükelleflerin uygulamalara geçişte 

uyacakları kurallar, zorunluluğa uyulmaması halinde kendilerini bekleyen cezai yaptırımlara 

değinilmiştir. 

 

A- e-FATURA VE e-DEFTER İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER : 

 

213 sayılı VUK mükerrer 242 ve mükerrer 257. maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği 

yetkiye istinaden 05.03.2010 tarih ve 27512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 397 Sıra No.lu VUK 

Genel Tebliğ ile Anonim ve Limited şirket statüsündeki kurumlar vergisi mükelleflerinin e-Fatura 

uygulamasından yaralanması uygun görülmüş; 28.12.2012 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan 416 

Seri No.lu VUK Genel Tebliğ ile de tüm vergi mükelleflerinin e-Fatura uygulamasından yararlanma 

imkanı sağlanmıştır.  

 

14.12.2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 421 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğ ile e-Fatura 

ve e-Defter uygulamaları zorunlu hale getirilmiştir. VUK 232. maddesine göre fatura düzenlemek 

zorunda olan mükelleflerden aşağıda belirli kıstaslara uyanlar; 01.09.2013 tarihi itibarı ile e-Fatura 

uygulamasına geçmeleri ve bu zorunluluk kapsamında olan mükelleflerin, bundan 1 yıl sonra e-Defter 

uygulamasına geçmek için 01.09.2014 tarihine kadar test süreçlerini başarı ile geçmeleri ve e-Defter 

uygulaması için Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir. 

 

Konu ile ilgili yayınlanan 421 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ve VUK 58 No.lu Sirküler ile 

gerekli açıklamalar yapılmıştır. 23.02.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan  424 Seri No.lu VUK 

Genel Tebliğ ile de 397 Seri No.lu Tebliğde değişiklikler yapılarak uygulanmadan yararlanabilecek 

olanlar ile teknik işlemlerde yeni düzenlemeler yapılmıştır. 

 

B- e -FATURA KULLANMA MECBURİYETİNDE OLAN MÜKELLEFLER : 

  

Maliye Bakanlığı’nca aşağıda sırlanan mükellef gruplarına e-Fatura kullanma ve e-Defter tutma 

zorunluluğu getirilmiştir. ( VUK 232. Maddesi gereğince fatura düzenlemek zorunda olan tüm 

mükellefler) 
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 a) 4.12.2003 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. 

 

b) 6.6.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki 

malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 

31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar. 

 

Kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadi kamu kuruluşlarının e-Fatura ve e-Defter kullanma 

zorunluluğu bulunmamaktadır. 

 

e-Fatura uygulamasından yararlanan mükelleflerin birbirlerine yapmış oldukları satışlar için e-

Fatura düzenlemeleri zorunludur. 

 

Güncel e-Fatura kullanıcı listesi www.efatura.gov.tr internet adresinden yayınlanmakta olup, e-

Fatura uygulamasını kullanan mükellefler, bu adresten muhatabın kayıtlı kullanıcı olup olmadığını 

kontrol edecek; kullanıcı ise e-Fatura, kayıtlı kullanıcı değilse kağıt ortamında fatura 

düzenleyeceklerdir. 

 

Yukarda yer alan hadlerin altında kalan mükellefler de e-Fatura ve e-Defter uygulamalarından 

isteğe bağlı olarak yararlanabilecekleri tabiidir. 

 

Yukarda belirtilen ve e-Fatura  düzenleme zorunluluk kapsamındaki mükelleflerin; 

 01.09.2013 tarihine kadar e-Fatura, 

 01.09.2014 tarihine kadar da e-Defter, 

Uygulamasına geçmek üzere Gelir İdaresi Başkanlığı’na müracaat etmeleri gerekmektedir.  

 

Elektronik Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin birbirlerinden aldıkları mallar ve 

sağladıkları hizmetler için 01.09.2013 tarihinden itibaren elektronik fatura göndermeleri ve almaları 

zorunludur. Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler elektronik fatura uygulamasına 

kayıtlı olmayan mükelleflere yaptıkları mal teslimi ve hizmet ifası için genel hükümler çerçevesinde 

kağıt fatura düzenlemeye devam edeceklerdir.  

 

Gelir İdaresi Başkanlığına 01.09.2013 tarihine kadar müracaat edip e-Fatura düzenleme ve alma 

yetkisi alamayan mükellefler ise Başkanlıktan yetki aldıkları tarihten itibaren e-fatura düzenlemek 

zorundadır. 

 

421 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin yayımlandığı tarih itibariyle 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olan ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa 

ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal eden mükelleflerin listesi www.gib.gov.tr ve 

www.efatura.gov.tr internet adreslerinde yayımlanmaktadır. 
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Söz konusu listelerde yer alan mükelleflerden 2011 yılında mal alan ve Tebliğde belirtilen brüt 

satış hasılatına sahip olan mükellefler zorunluluk kapsamındadır. 

 

 VUK 58 No.lu Sirkülere konuya ilişkin olarak aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır. 

 

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 Kanununa 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 Kanununa 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. 

 

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 alınacaktır. 

 

Özellikle taşıt tanıma sistemi ile akaryakıt satın alan mükellefler ile büyük perakende zincirine 

sahip firmalardan (örneğin Migros Tic. A.Ş.) mal alanlar e-Fatura uygulamasına dahil olacaklardır. 

2011 yılında Migros Tic. A.Ş.’den  mal alışı yapan ve brüt satış hasılatı 10 milyon TL olan mükellefler 

zorunluluk kapsamına girmektedir. Aynı şekilde taşıt tanıma sistemi kapsamında madeni yağ lisansı 

almış bulunan akaryakıt şirketinden herhangi bir tutarda mal alışı yapan mükellefler de zorunluluk 

kapsamına girmektedirler. Bu mükelleflerin 2012 veya 2013 yılında anılan listelerde yer alan 

mükelleflerden mal alışı yapıp yapmamaları durumu değiştirmemektedir. 

 

Özel hesap dönemine sahip mükellefler brüt satış hasılatlarının hesaplanmasında 2011 takvim 

yılında sona eren özel hesap dönemi brüt satış hasılatını dikkate alacaklardır. 

 

-3- 

 

 

 



  

   
 

 

 

 

C- SORUMLULUK VE CEZAİ YAPTIRIMLAR: 

 

397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında bilgi işlem sistemlerinin 

entegrasyonu yöntemiyle elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükellefler, sistemlerini 

kesintisiz 7 gün 24 saat fatura ve ilgili mesajları alabilir ve gönderebilir halde açık tutmak 

zorundadırlar. Mücbir sebepler dışında bu zorunluluğa uymayan mükelleflerin entegrasyon izinleri 

iptal edilecek olup, elektronik fatura uygulamasını sadece portal yöntemiyle kullanabileceklerdir. 

 

Bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle elektronik fatura uygulamasından yararlanan 

mükellefler, sistemleri üzerinde yapacakları bakım, onarım, gözden geçirme vb. işlemler nedeniyle 

sistemlerine erişim kesintiye uğrayacak ise bu kesintiden önceki üç işgünü içerisinde hangi tarihte ve 

ne kadar süreyle sistemlerinin kesintiye uğrayacağını Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirmekle 

yükümlüdürler. Kesinti süresi hiçbir surette iki günü aşamaz. 

 

Elektronik fatura ve elektronik deftere ilişkin olarak bu Tebliğ ile getirilen zorunluluklara 

uymayanlar hakkında, Vergi Usul Kanununun ceza hükümleri tatbik olunur. 

  

Elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükellefler elektronik fatura  

uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere kâğıt ortamında fatura düzenleyemezler; düzenlemeleri 

halinde kâğıt ortamında düzenlenen bu faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır. Bu durumda zorunluluk 

kapsamında bulunan mükelleflerin yıllık 94.000 TL’yi (2013 yılı için) geçmemek, her bir belge için  de 

190 TL’den aşağı olmamak üzere fatura meblağı üzerinden % 10 özel usulsüzlük cezasına 

çarptırılabileceklerdir. 

 

Elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin elektronik fatura 

uygulamasına kayıtlı olan diğer mükellefler tarafından gönderilen elektronik faturaları almaları 

zorunludur. Bu zorunluluğa uymayan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerinde 

belirtilen fatura almayan mükelleflere tatbik olunan cezai hükümlerin uygulanacağı tabiidir. 

 

Tebliğ ile elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükellefler kâğıt ortamında defter 

tutamazlar. Bu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar. 

  

Tutulması gereken yasal defterlerden herhangi birinin tutulmaması vergilendirmenin re’sen 

takdir yoluyla yapılmasına yol açacağı gibi ayrıca 1. derece 2 kat usulsüzlük cezasının da 

düzenlenmesini gerektirir.  

 

D- e-FATURA KULLANIMI İLE İLGİLİ İZLENECEK YOL HARİTASI : 

 

e-Fatura Uygulamasından yararlanma zorunluluğu bulunanalar öncelikle bir kullanıcı hesabı 

oluşturmaları gerekmektedir. Daha sonra da dilerlerse sistemlerini e-Fatura Portalı ile entegre çalışır 

hale getirmek için entegrasyon başvurusunda bulunabilirler. Entegrasyon başvurusu kullanıcı hesabı 

oluşturulması aşamasında da yapılabilir. 
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Kullanıcı Hesabının Oluşturulması; 

 

Uygulamadan yararlanmak isteyen mükellefler aşağıdaki işlemleri yerine getirerek kullanıcı 

hesaplarını oluşturacaktır. 

 

1. Aşağıda sayılan belgelerle birlikte Gelir İdaresi Başkanlığına yazılı başvuruda bulunulur. 

 

 Yetkili kişi veya kişileri tarafından imzalanan “e-Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve 

Taahhütnamesi” ile Tüzel kişiler için “Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi” 

nin imzalı aslı, (internet sitesinden indirilip doldurulacak) 

 Şirket kuruluş sözleşmesi Ticaret Sicil Gazetesinde 1.10.2003 tarihinden önce yayımlanmış ise 

ilgili ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneği veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça 

onaylanmak üzere fotokopisi, (Sonradan unvan değişikliği yapılması halinde en son unvanın 

ilan edildiği ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneği veya aslının getirilmesi halinde 

Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi.) 

 Başvuru formuna şirket adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza 

sirkülerinin noter onaylı örneği, 

2. Başkanlık tarafından yapılan değerlendirme sonrasında başvuruları uygun bulunan gerçek kişi 

mükelleflerin kullanıcı hesapları Başkanlıkça tanımlanarak aktive edilir. 

3. Başvurusu uygun bulunan tüzel kişilere, 

 Kullanıcı hesaplarının tanımlandığı ve uygulama bünyesinde kullanmak zorunda oldukları Mali 

Mühür sertifikalarını TÜBİTAK-UEKAE Kamu Sertifikasyon Merkezinden temini işlemlerine 

başlayabilecekleri bilgisi verilir. 

 Bedeli KAMU SM hesabına yatırılan sertifikalar KAMU SM tarafından başvuru sahibi tüzel 

kişilere teslim edilir. 

 Başkanlık tarafından yapılan değerlendirme sonrasında başvuruları uygun bulunan tüzel kişi 

mükelleflerden Mali Mühürlerinin temini işlemlerini yerine getirenlerin kullanıcı hesapları 

Başkanlıkça tanımlanarak aktive edilir. 

 

Hesaplarının aktif hale gelmesi ile birlikte kullanıcılar, herhangi başka bir işlem yapmalarına 

gerek kalmaksızın e-Fatura Portalı aracılığı ile uygulamada tanımlı diğer kullanıcılara e-Fatura 

göndermeye ve bunlardan e-Fatura almaya başlayabilirler. 

 

Entegrasyon Başvurusu; 

 

e-Fatura Uygulamasına bilgi işlem sistemlerini entegre etmek isteyenlerin entegrasyon 

başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Entegrasyon başvurusu kullanıcı hesabı oluşturmak için 

yapılan başvuru ile birlikte yapılabileceği gibi kullanıcı hesabı oluşturulduktan sonra da yapılabilir. 

 

Kullanıcı hesabını tanımlayan mükelleflerden e-Fatura Uygulamasını Entegrasyon aracılığı ile 

kullanmak isteyen mükellefler, öncelikle Entegrasyon Kılavuzlarında anlatılan yapı ve belge 

standartlarına uygun teknik hazırlıkları yapacaktır. 
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Ön hazırlıkları tamamlayanlar, sistemlerini ve fatura ile ilgili süreçlerini açıklayan 

dokümanlarla birlikte Başkanlığa yazılı olarak başvuruda bulunacaktır. 

 

Başvurusu uygun bulunanlara entegrasyon işlemlerine başlayabilecekleri bir yazı ile 

bildirilecektir. (Entegrasyon çalışmaları, başlama yazısı tarihinden itibaren en geç bir (1) yıl içerisinde 

tamamlanmak zorundadır. 

 

Entegrasyon sürecini başarı ile tamamlayan mükellefler, Başkanlığın konuya ilişkin yazısı 

üzerine, e-Fatura Uygulamasını gerçekleştirdikleri entegrasyon aracılığı ile kullanmaya başlayacaktır. 

 

E- SONUÇ : 

 

VUK 232. maddesine göre fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflerin, ilgili tebliğlerle ve 

58 No.lu VUK sirküleri ile belirtilen; 

 

- 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olan firmalardan 

(4.6.2013 itibarı ile güncellenmiş listelerde 293 firma) veya 

- 4760 sayılı ÖTV Kanunu III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal edenlerden (4.6.2013 

itibarı ile güncellenmiş listelerde 795 firma) 

 

2011 takvim yılında mal alışı yapanlar, satın alınan malın niteliğine, fiyatına veya miktarına 

bakılmaksızın, 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatları sırası ile 25 veya 10 milyon TL’yi 

aşanlar 01.09.2013 itibarı ile e-Fatura uygulamasına, 01.09.2014 itibarı ile de e-Defter uygulamasına 

geçmeleri zorunludur. 

 

Sorumluluk ve ceza uygulamasının yüksek bedellerde maliyetinin olacağı ve yaşanması gereken 

normal sürece eninde sonunda katılmak durumunda kalınacağı göz önüne alınması ile ilgili 

mükelleflerin bir an evvel çalışmalarını tamamlayarak, e-Fatura ve bilahare e-Defter uygulama 

çalışmalarını tamamlamalarında yarar vardır. 

  

 Bilgilerinize sunulur. 

 

         Saygılarımızla, 

 

 

 

 

 

 


