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KAYIT SAKLAMA 
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E TEBLİGAT



Yasal Dayanaklar



Eylem Planları



e-Dönüşüm

DÜN

• Fatura

• Defter

• Beyanname

BUGÜN

• E-Fatura
• E-Defter
• E- Arşiv
• E-Beyanname
• BA/BS
• EFKS
• Akıllı Yazarkasa
• E Tebligat

YARIN

• Önceden 
Hazırlanmış 
Beyannameler

• E-İrsaliye

• E-Ödeme

Vergi Dairesinin Yol Haritası



Sayılar

E Fatura Kullanan Firma Sayısı                       20.047

E Fatura Özel Entegratör Firma Sayısı                  46
E Fatura Saklama İzni Alan Firma Sayısı               35
E Arşiv Kayıtlı Kullanıcı Sayısı                               104
E Arşiv Özel Entegratör Firma Sayısı                    23



Genişleme Tebliği VUK 454

a-2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 
Milyon TL ve üzeri olan mükellefler
-2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1/1/2016, 
-2015 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1/1/2017, 
-2016 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1/1/2018,
tarihinden itibaren e fatura ve e defter uygulamasına zorunlu 
olarak geçeceklerdir

b-Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların 
(petrol, petrol ürünleri, doğalgaz, benzol, solvent, madeni yağlar 
v.s.) 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 kapsamda değerlendirilmeyecektir.)
Bu Tebliğin yayım tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet 
tesis ettirenler 1/1/2016 tarihinden itibaren, bu Tebliğin yayım 
tarihinden sonra lisans alanlar, lisans aldıkları tarihi izleyen 
hesap döneminin başından itibaren elektronik fatura ve 
elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır.

c- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları 
(Kolalı gazoz, bira, şarap ve alkollü içki vs). imal, inşa ve ithal eden 
mükellefler.
Bu Tebliğin yayım tarihinden önce mükellefiyet tesis ettirenler 
1/1/2016 tarihinden itibaren, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra 
mükellefiyet tesis ettirenler ise, mükellefiyet tesis ettirdikleri 
tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren elektronik 
fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır.

d-İhracat işlemlerine e fatura uygulaması
e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, Katma Değer 
Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve 
yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV 
hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek 
olanlar, bahsi geçen faturalarını da 1/1/2016 tarihinden itibaren 
e-fatura olarak düzenleyeceklerdir.



Mali Mühür



Mali Mühür

Kanuni Dayanak



Mali Mühür

Mali Mühür Nedir



Mali Mühür

Gelir idaresi Başkanlığında Mali Mührün Kullanım Alanları

E- Fatura Uygulaması
E-Defter Uygulaması
E-Bilet Uygulaması
E-Arşiv Uygulaması



Mali Mühür
Mali Mühür Sertifikası Başvurusu: 

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



Mali Mühür

Başvuru İşlemleri

4 
Telefon 

Doğrulama



Mali Mühür

Başvuru İşlemleri

5 
SMS 

Doğrulama 
Kodu

6
SMS 

Taahhütna
me



Mali Mühür

Başvuru İşlemleri



Mali Mühür

Teslimat

Zarf • Sertifikanın bulunduğu akıllı kart zarflanır

Talimat
• Zarf içerisine kullanım 

talimatları yerleştirilir.

Paketleme
• Akıllı Kart Okuyucu 

ve fatura ile birlikte 
paketlenir



Mali Mühür

Sertifika Alındıktan Sonra Yapılması Gerekenler

Kurye tarafından teslim edilen Mali Mühür Elektronik Sertifikasının yüklü olduğu 

AKİS Akıllı Kart alınır. ACS 38T USB Masaüstü tipi kart okuyucuya aşağıdaki 

şekilde görüldüğü gibi yerleştir



Mali Mühür

Pin İşlemleri

2013 Ağustos tarihinden itibaren üretilen Elektronik Mali mühür Sertifikalarında firmalar, 

Sertifika PİN işlemleri için www.kamusm.gov.tr web sayfası üzerinden Online İşlemler –

Mali Mühür Elektronik Sertifika İşlemleri menüsünden giriş yaparak, PİN/PUK bilgisi 

butonuna tıklar.

2013 Ağustos tarihinden önce üretilen Elektronik Mali mühür Sertifikalarında PİN/PUK 

bilgisi, ilgili firmaya Parola Zarfı ile gönderilmiştir. Parola zarfının sorumluluğu tamamen 

ilgili firmaya aittir. Kayıp olması ya da PIN kodunun değiştirilmesi ve hatırlanmaması gibi 

durumlarda Kamu SM sorumlu tutulamaz

http://www.kamusm.gov.tr/


Mali Mühür

Sertifika Alındıktan Sonra Yapılması Gerekenler



Mali Mühür
Sertifika Alındıktan Sonra Yapılması Gerekenler



e-Defter 



e-Defter 

E-Defter Nedir

Şekil Hükümlerinden Bağımsız

VUK ve/veya TTK Uyumlu 

Tutulması zorunlu olan defterlerde yeralması gereken bilgileri kapsar

Elektronik kayıtlar bütünüdür.



e-Defter 

YEVMİYE DEFTERİ

DEFTERİ KEBİR

Hangi Defterler Elektronik Ortamda Tutulabilir



e-Defter 

Kurumlar 
Vergisi 

Mükellefleri

Gelir Vergisi 
Mükellefleri

Kimler E-Defter Tutabilir



e-Defter 

Elektronik 
İmza

Uyumlu 
Yazılım

Gerçek 
Kişi Mali 

Mühür

Uyumlu 
Yazılım

Tüzel 
Kişi

E-Defter Tutmanın Ön Koşulları Nelerdir



e-Defter 



e-Defter 



e-Defter 

Mali mühür ile imzalanan XBRL 

Formatındaki e-defter belgesinden 

imzalama sonucunda elde edilen

hash-code çıktısı



e-Defter 



e-Defter 



e-Defter 



e-Defter 



e-Defter 

E-Defter İş Süreçleri



e-Defter 

DEĞİŞİKLİKLER

 2 Sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği ile 13/12/2011

tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sıra

numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğinin bazı bölümleri

değişmiştir.



e-Defter 



e-Defter 



e-Defter 



e-Defter 



e-Defter 

Defter uygulamasında her ayın 
muhasebe kayıtları birbirinden 
bağımsız olarak  gönderilecek. 

Berat GİB sistemine yüklendikten 
sonra e-defter yazılımımız aynı aya 
ait berat silinmesi durumunda aynı 

aya ait yeni bir berat sisteme 
yüklenebilir. Yani yasal süre 

geçtikten sonra bir kayıt yapılması 
durumunda oluşturulacak deftere 

ait beratı e-defter sistemine 
yükleyemeyeceksiniz

Elektronik defter tutma 
sürecinde hesap döneminin 
ilk ayının beratının alınması 

açılış onayı, son ayının 
beratının alınması ise 
kapanış onayı yerine 

geçmektedir.

E Defterde beratlar yüklenirken 
ay atlaması yapılmamalı, 

düzeltme beratı kavramı yoktur. 
Fakat beratlar silinebilir

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından 19/12/2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞin 6. maddesinde "Her kaydın dayandığı belgelerin türü ile varsa tarihleri ve 
sayıları" yazılmalıdır denilmektedir. 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 gerekiyor. Toplulaştırılmış 



e-Defter 

Şube bazında defter 
tutuluyorsa Her şubenin 
defterinin tekil numarası 
kendi içinde müteselsil 

artmalıdır

Kayıt bir ödeme işlemi ise kayda 
ait ödeme yöntemi her satırda 
girilmelidir

KASA
BANKA
ÇEK - SENET



e-Defter 

• 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 

 Defter dönemi :

• 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.



e-Defter 

Karşıt inceleme tutanakları :

 Karşıt inceleme tutanaklarında defter tasdik bilgileri 

bölümüne (e- Defter) ibaresinin yazılması yeterli 

olacaktır.



e-Defter 

Muhafaza ve İbraz :

Yükümlülükler :

 E-Defter tutanlar, 
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.



e-Defter 

E-DEFTER UYGULAMA KLAVUZU AĞUSTOS/2015

Kurum Tanımlayıcısı (Unvanı) 

e-Defter uygulamasına kayıtlı 
kullanıcıların işletme unvanlarının 

yazıldığı alandır. Bu alana ilişkin dikkat 
edilmesi gereken husus, Unvan ticaret 

sicil gazetesinde yer aldığı biçimde 
kısaltma yapılmaksızın eksiksiz 

biçimde yazılacaktır
LUCA AŞ
ANKARA Şubesi
0001

İşletme Tanımlaması

Bu alana işletmenin faaliyet konusunu 
gösteren “NACE” kodu yazılacaktır.

http://tuikapp.tuik.gov.tr/DIESS/Sinifla
maSurumListeAction.do?turId=1 

linkinden faaliyet koduna ilişkin detaylı 
bilgi edinilebilir. 



e-Defter 

E-DEFTER UYGULAMA KLAVUZU AĞUSTOS/2015

Girişi Yapan Kişi (EnteredBy)

Yevmiye kaydını oluşturan operatör 
bilgisine yer verilecektir. Yevmiye 
kaydını yapan kişiler kurum içerisinde 
yetkilendirme ile belirlenebilir. Bu 
sorumluluk firmanın kendisindedir. 

SM/SMMM/YMM ADI Sözleşme Tipi 
Açıklaması

Sözleşme tipi açıklaması serbest metin 
olarak bu alana yazılmaktadır. 

SM/SMMM veya YMM bir işletme için 
defter oluşturuyorsa, bu durumda 
SM/SMMM veya YMM ile yapılan 

sözleşmeye ait Sözleşme açıklaması, 
Sözleşme çeşidi, Sözleşme tarihi ve 

numarası yazılacaktır 



e-Defter 

E-DEFTER UYGULAMA KLAVUZU AĞUSTOS/2015



e-Defter 

E-DEFTER UYGULAMA KLAVUZU BELGE TİPİ KURALLARI   AĞUSTOS/2015

•Fatura girişlerinde kullanılması gereken belge tipi “invoice” olacaktır. Ancak Fatura yerine geçen 
belgeler için “invoice” belge tipi kullanılamaz. Örneğin Serbest meslek makbuzu, fatura yerine geçen 
bir belge olmasına rağmen, elektronik defterde “invoice” olarak değil; “other” belge tipinde 
gösterilmelidir. Açıklama kısmında ise “serbest meslek makbuzu” olarak tanımlanmalıdır

Fatura Yerine 
Geçen Belgeler

•Kayda esas belgenin üzerinde kendine ait numara ve tarih var ise, documentnumber(belge numarası) 
ve documentdate(belge tarihi) alanlarına belge üzerindeki bilgiler yazılmalı, bu bilgiler yerine 
muhasebe fişinin tarihi ve numarası yazılmamalıdır

Kayıt Tarihi + 
Kayıt No+ Belge 

Tipi

•İlk yedi belge tipinin dışında muhasebe kaydına esas teşkil eden belgeler için “other” belge tipi 
kullanılır ve bu belgenin ne olduğuna dair açıklaması yapılır. Belge açıklama alanı, e-Defter xml
alanlarında “documenttypedescription” alanına karşılık gelmektedir. Bu alan serbest metin olarak 
giriş yapılan bir alandır. Ancak belge açıklama alanına yapılan işlemin adı değil, doğrudan kayda esas 
belgenin adı yazılmalıdır. Örneğin, ücret bordrosu, teminat mektubu, sigorta poliçesi, dekont vb. 
belgeler “other(diğer)” olarak tanımlanabilecek belgelerdir. Ancak havale, eft, ödeme vb. işlem adları 
kayda esas belge olarak belge açıklaması alanına yazılmamalıdır.

7 Belge Tipi 
Haricinde Yapılan 

İşlem



e-Defter 

E-DEFTER UYGULAMA KLAVUZU AĞUSTOS/2015

BELGE TÜRÜ BELGE TÜRÜ BELGE AÇIKLAMASI BELGE TARİHİ BELGE NO ÖDEME ŞEKLİ

Faturalar Fatura Belge Tarihi Belge No Nakit/Kredi Kartı/ Boş

E - Arşiv kullanıcısı olmak 
şartıyla; abonelik esasına 
göre çalışan firmalar, kargo 
şirketleri, yazılı talep üzerine 
uygun görülen firmalar

Diğer e arşiv fatura icmali icmalin tarihi icmalin numarası

e defter uygulaması ile ilgili belirlenmiş olan diğer düzenlemelere uymak koşulu ile birden fazla faturayı kapsayacak şekilde yevmiye kaydı 
düzenleyebileceklerdir. 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.

Müstahsil Makbuz Diğer Müstahsil Makbuz Belge Tarihi Nakit

Gider Pusulası Diğer Gider Pusulası Belge Tarihi Nakit

Serbest Meslek Fişi Diğer Serbest Meslek Fişi Belge Tarihi Nakit

Sigorta Poliçesi Diğer Sigorta Poliçesi Belge Tarihi Nakit/Kredi Kartı/ Boş

Teminat Mektubu Diğer Teminat Mektubu Belge Tarihi



e-Defter 

E-DEFTER UYGULAMA KLAVUZU AĞUSTOS/2015

BELGE TÜRÜ BELGE TÜRÜ BELGE AÇIKLAMASI BELGE TARİHİ BELGE NO ÖDEME ŞEKLİ

Banka İşlemleri Diğer Dekont Belge Tarihi

Banka İşlemlerinde Dekonta 
Ait Tarih ve No Yoksa

Diğer Dekont
otomasyon kullanılıyorsa 
işleme ilişkin muhasebe 
programının işlem günü 
için verdiği tarih

otomasyon kullanılıyorsa 
işleme ilişkin muhasebe 
programının verdiği 
numara

Banka İşlemi dekont bazında 
tek tek 
muhasebeleşemiyorsa 
günlük olarak banka banka 
ayrıştırılmalı her bir işlem bir 
muhasebe fişine aktarılmalı

Diğer Muhasebe Fişi Muhasebe fişinin tarihi Muhasebe fişi numarası

Masraf listesi (7 belge 
tipinden birisi ise bu 
durumda bu belgeler ayrı bir 
fişte muhasebeleşmeli) 7 
belge tipinden birisi değilse

Diğer Masraf Formu

otomasyon kullanılıyorsa 
işleme ilişkin muhasebe 
programının işlem günü 
için verdiği tarih

otomasyon kullanılıyorsa 
işleme ilişkin muhasebe 
programının verdiği 
numara

ayrıca bu masraf formu firma kaşesi ve imzasıyla matbu olarak ya da elektronik imza/mali mühür ile elektronik ortamda muhafaza edilmek zorundadır



e-Defter 

E-DEFTER UYGULAMA KLAVUZU AĞUSTOS/2015
BELGE TÜRÜ BELGE TÜRÜ BELGE AÇIKLAMASI BELGE TARİHİ BELGE NO ÖDEME ŞEKLİ

Çekler Çek

Çek Bordrosu (Aynı Alıcı ve Satıcıya Ait 
Olmak Koşulu İle Birden Fazla Çek 
Aynı Yevmiyeye Kaydedilir Diğer Çek Bordrosu Bordro Tarihi Bordro No

Herbir 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 belgelerde olduğu gibi, mükellef sorumludur.

Senetler Senet Senet Tarihi Senet No

Senet Bordrosu Aynı Alıcı ve Satıcıya 
Ait Olmak Koşulu İle Birden Fazla 
Senet Aynı Yevmiyeye Kaydedilebilir Diğer Senet Bordrosu Bordro Tarihi Bordro No

Herbir Senet Bordrosunda, 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 belgelerde olduğu gibi, mükellef sorumludur.

Ücret Bordrosu Diğer Ücret Bordrosu İcmali

Otomasyon Kullanılıyorsa İşleme 
İlişkin Muhasebe Programının İşlem 
Günü için Verdiği Tarih

Otomasyon Kullanılıyorsa İşleme 
İlişkin Muhasebe Programının 
Verdiği Numara

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 belgelerde olduğu gibi, mükellef sorumludur.



e-Defter 

E-DEFTER UYGULAMA KLAVUZU AĞUSTOS/2015

BELGE TÜRÜ BELGE TÜRÜ BELGE AÇIKLAMASI BELGE TARİHİ BELGE NO ÖDEME ŞEKLİ

Z Raporu Diğer Z Raporu Belge Tarihi Belge No Nakit/Kredi Kartı/Boş



e-Defter 

E-DEFTER UYGULAMA KLAVUZU AĞUSTOS/2015
ÖKC/Perakende Satış Fişi ile Tevsik Edilen Giderler İcmali 



e-Defter Başvuru
e-Defter Başvuru Video
E-Defter için; 

https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/ adresi kullanılarak E-Defter Başvurusu yapılabilir 

ve istenilen başlangıç dönemi seçilebilir.



e-Fatura 



e-Fatura 



e-Fatura 

Kağıt faturanın elektronik halidir.
Mükellefler Gelir  İdaresi Başkanlığı’na başvuruda bulunarak sisteme girmekteler. 
Böylece;
*Sistemde kayıtlı kullanıcılara e-Fatura gönderebilir
*Sistemde kayıtlı kullanıcılardan e-Fatura alabilir,
*e-Faturalarını elektronik ortamda saklayabilir, rapor alabilir,
*İstendiğinde yetkili mercilere ibraz edebilirler.

Kaynağının doğruluğu, içeriğinin bütünlüğü, değişmezliği mali mühür ile sağlanır



e-Fatura 



e-Fatura 

İş Akışı



e-Fatura 



e-Fatura 

E – Fatura 
Kullanım 

Yöntemleri

1.Yöntem
E-Fatura 
Portalı

2.Yöntem
Entegrasyon

3.Yöntem
Özel 

Entegratör

Yöntem

VUK 397

VUK 421

Yasal Düzenleme Kimler Kullanabilir

Web Uygulaması
Temel Fonksiyonlar
E-imza/mali mühür
Gönderme/Alma
Arşivleme
KOBI ler İçin Uygun

Gelişmiş bilgi işlem 
sistemi
Doğrudan bağlantı
E-imza/mali mühür
Arşivleme

Başkanlıktan onay 
almış 3.taraflar 
(entegratörler)
E-imza/mali mühür
Tüm mükellefler için 
uygun

GIB’e Yazılı Başvuru ile 
portal kullanıcı hesabı ve 

mali mühür temini 

Klavuzlarda anlatılan yapı 
ve belge standartlarına 

uygun teknik hazırlıkların 
tamamlanması GIB’e

yazılı başvuru ve onay

GIB tarafından onay almış 
entegratör firmalara 

başvuru ve teknik 
gereklilikler

İzlenecek  Adımlar

Üç Yöntemden yalnızca birisi seçilmelidir. Aynı anda birden fazla yöntem kullanılamaz



e-Fatura 



e-Fatura 



e-Fatura 



e-Fatura 

e-Fatura Görüntüleme



e-Fatura 

Özellikli Konular

*GİB Portalinde arşivlenecek fatura sayısı ve fatura arşivleme süresi ile ilgili sınır 
bulunmamaktadır. Ancak 6 aydan önce gönderilen ve gelen fatura ve yanıtlar portalden 
silinmektedir ("6 aydan eski faturalarınız ve uygulama yanıtlarınız sistemden 
kaldırılacaktır. Lütfen verilerinizi kendi bilgisayarınıza indirip saklamaya özen gösteriniz!" 
uyarısını portalinizde görebilirsiniz.). Faturaları ve posta kutusu yanıtlarını saklamak 
mükellefin kendi sorumluluğundadır. Faturaların Vergi Usul Kanunu uyarınca beş yıl 
boyunca saklanması zorunluluğu da göz önüne alınarak bilgisayara indirilmesi muhafaza 
ve ibraz yükümlülüğünün yerine getirilmesi bakımından kolaylık sağlayacaktır

*Tüm yöntemlerde (GİB-Portal, Entegrasyon, Özel Entegrasyon) faturaları saklamak 
mükellefin kendi sorumluluğundadır. Arşivlemede GİB için önemli olan faturanın XML 
belgesidir. Çünkü bu, geçerli halidir. Bunun yanında faturaya ait zarf numarasının da 
bilinmesi ileride bir anlaşmazlık olduğunda araştırmayı kolaylaştıracağı için saklanabilir. 
Bunun dışında faturayı nasıl saklayacağınıza GİB karışmamaktadır.



e-Fatura 

Özellikli Konular

*E-Faturanın pdf hali, kağıt çıktısı, e-posta ile gönderilmesi, "Aslı Gibidir" yazılması vs. 
geçersizdir. Geçerli hali GİB üzerinden başarıyla geçmiş XML'idir

*E-Fatura kağıt çıktısının üzerinde saat dakika bilgisi, «irsaliye yerine geçer» ifadesi var ise 
ve mal tesliminde kullanılırsa irsaliye olarak kullanılabilir 

*Şirketinizin unvanı değiştiğinde eski unvanınız ile üretimini gerçekleştirdiğiniz mali 
mührünüzü artık kullanamazsınız. Yeni unvanınız ile yeni bir mali mühür ürettirmelisiniz.
GİB-Portal ya da Entegrasyon yöntemini kullanıyorsanız;



e-Fatura 

Özellikli Konular

- Bilgileriniz GIB’na ulaştıktan sonra ilgili değişiklik GIB tarafından yapılacaktır.
- Özel entegrasyon yöntemini kullanıyorsa, işlemler özel entegratör firma tarafından 
yapılmaktadır.
*Ticari faturaya kanuni süresi (8 gün) içerisinde cevap verilmemiş ise faturalar alıcısı 
tarafından kabul edilmiş sayılmaktadır. Yanıtın alıcısı ticari faturaya 8 günden sonra yanıt 
geldiyse TTK'nın ilgili hükümlerine istinaden gelen red yanıtına harici yollarla itiraz 
etmelidir. Mevzuatsal yükümlülükler geçerlidir ve mükellefin sorumluluğundadır.
*e-Fatura uygulamasına başvuran mükellefler için üretilen mali mühürler vergi numarası 
bazında üretilmektedir. GİB-Portal yöntemi için, eğer şubelerinizde fatura düzenliyorsanız 
mali mühür de ürettirmek zorundasınız. Şubeleriniz için aynı vergi numarası ile mali 
mühür üretebilirsiniz. Ancak e-Fatura portalına aynı anda giriş yapamazsınız, farklı 
zamanlarda giriş yapabilirsiniz.



e-Fatura 

Özellikli Konular

*e-Fatura uygulaması kapsamında ihraç kayıtlı fatura düzenleyebilirsiniz. Bunun için 
faturanızın not alanına tebliğe uygun gerekli açıklamaları yazabilirsiniz. 
*Fatura oluşturulduktan sonra içeriği değiştirilebiliyor ancak fatura numarası 
değiştirilemiyor. Bu nedenle faturayı bu numara ile göndermek istemezseniz (fatura 
numarası - tarih müteselsilliğini sağlamadaki sorumluluk göndericiye aittir) İPTAL düğmesi 
ile fatura iptal edip doğru şekilde fatura düzenleyebilirsiniz. İptal edilen faturanın da 
gönderilen-gelen faturalarla birlikte bilgisayarınızdaki arşivinizde saklanması 
gerekmektedir.
*Portal kullanıcılarına gönderilen fatura ekleri alıcı tarafından (indirdikten sonra dahi) 
görüntülenememektedir. Fatura ekinde "pdf, word, odt, mp3, ..." gibi bir çok ek 
bulunabilmektedir. Bu eklerin görüntülenebilmesi için faturayı bilgisayarınıza indirdikten 
sonra harici bir program kullanılarak XML'i ayrıştırıp ekleri görüntüleyebilen bir program 
kullanımı söz konusu olabilir. 



e-Fatura 

Özellikli Konular

*Aynı anda birden fazla özel entegratör kullanımı ile ilgili bir engel bulunmamaktadır. 
Kullanıcı iki özel entegratörünün sistemine de gelen faturaları takip etmelidir.
Ancak aynı anda birden fazla yöntem kullanılamaz (portal, entegrasyon, özel 
entegrasyon).

*Eğer e-Fatura uygulamasına başvuru yaptıysanız ve uygulamayı kullanmaya 
başladıysanız, "www.efatura.gov.tr" internet adresimizde yayınlanan Kayıtlı Kullanıcılar 
listesinde unvanı bulunan mükelleflere sadece elektronik fatura düzenleyebilirsiniz. Eğer 
fatura düzenleyeceğiniz firma söz konusu listede yayınlanmamış bir mükellef değilse kağıt 
fatura düzenlemeye devam etmelisiniz.



e-Fatura 

Özellikli Konular

*TTK'ya göre göre 8. gün sonunda yanıt verilmeyen faturalar kabul edilmiş sayılır
Portaldeki güncelleme ile, 8 günden sonra portal kullanıcısına gönderilen uygulama 
yanıtları (kabul/red yanıtları) portal kullanıcısına ulaşmamaktadır. Mevcut durumda 
cevaplarınız alıcıya ulaşmadığı için kabul edilmiş sayılır. Portal kullanıcısının ticari faturaya 
yasal süresi olan 8 günden sonra cevap vermesi engellenmiştir.
*(8 GÜN GECİKME HESAPLAMASI = UYGULAMA YANITI ZARFININ (postboxenvelope) 
ALICISINA (faturanın göndericisine) ULAŞTIĞI TARİH (zarfın 1220 durumunu alması) -
FATURA ZARFININ (senderenvelope) ALICISINA (faturanın alıcısına) ULAŞTIĞI TARİH (zarfın 
1220 durumunu alması))

Bu süre için yanıtın 8. Gün 23:59'da sisteme düşmesi mümkün olacak şekilde işlem 
yapılmalıdır.

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
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Önceden Hazırlanmış Beyannameler



e-Dönüşüm

Önceden Hazırlanmış Beyannameler



e-Fatura 

E Fatura Başvuru
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E Fatura Başvuru



e-Arşiv 



e-Arşiv 

e-Arşiv Faturası, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve
ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci
nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlayan uygulamadır.

E – Arşiv Nedir

E – Arşiv Kullanım Yöntemleri

Uygulamadan yararlanmak için mükelleflerin 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.

Firma Kendi Bilgi İşlem Sistemi
Başkanlıktan izin almış özel entegratör bilgi 

işlem sistemi 

Doğrudan özel entegratöre başvuracak olup ayrıca Başkanlığa başvuruda 
bulunmazlar. fatura ve elektronik arşiv raporlarında özel entegratörün mali 

mühürünün ve zaman damgasının kullanılmasını talep edebilirler

Firma Başkanlığa başvurup tüm teknik alt yapı ve gereklilikleri 
kendisi gerçekleştirmektedir.

-BİS (Bilgi İşlem Sistem) Raporu (e-Arşiv sürecini detaylı anlatan), 
-TS -ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Belgesi

-ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı Belgesi
-TS 13298 Elektronik Belge Yönetim Sistemi Belgesi

-Tebliğde ve kılavuzlarda öngörülen usul ve esaslara uygun kağıt ve 
elektronik ortamda düzenlenmiş fatura ve rapor örnekleri…



e-Arşiv 

E – Arşiv Zorunluluğu (VUK 433)

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

Kapsam dışında kalan ve gönüllü olarak e-Arşiv kullanıcısı olmak isteyen bütün 
mükellefler e-Arşiv Uygulaması kapsamında faturalarını elektronik ortamda 
oluşturabilirler. 

Daha önce Elektronik Fatura Kayıt Sistemi’ne (EFKS) bağlı olan şirketlerin ise 2014 
yılı sonuna kadar geçişlerini tamamlamaları gerekiyor

Ö.K.C. Üzerinden gerçekleştirilen  ve e fatura veya elektronik arşiv faturası ile
Belgelendirilen satışlarda, ödeme kaydedici cihazlardan (yeni nesil dahil) dü-
zenlenecek bilgi fişi, satış anında düzenlenmek  ve satıcı veya yetkilisi tarafın-
dan imzalanmak şartıyla irsaliye yerine geçer  



e-Arşiv 

E – Arşiv Kimleri İlgilendiriyor



e-Arşiv 

e-Fatura – e –Arşiv Arasındaki Farklar



e-Arşiv 

E – Arşivin Faydaları

E-Arşiv uygulaması çok sayıda fatura gönderen firmalar için zaman, işgücü, dağıtım
Ve arşivlemede büyük tasarruf sağlamaktadır. E-Arşiv uygulaması ile firmalar kağıt
Fatura gönderme maliyetini ortadan kaldırabilirler.

• Kolay ve hızlı entegrasyon,
• Kağıt tasarrufu
• Fiziksel arşivleme maliyetlerinin ortadan kaldırılması,
• Geriye dönük fatura sorgulama süreçlerinin kolaylaşması
• Gelen/Giden fatura kaybının önlenmesi



e-Arşiv 
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Kayıt Saklama Gereksinimleri 

Bazı vergi mükelleflerine yönelik olmak üzere, belirlenen konulara ilişkin kayıtların 
elektronik ortamda oluşturulması, muhafaza ve ibraz edilmesine dair usul ve esasların 
yer aldığı 431 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Tebliğ), 29.12.2013 tarih ve
28866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ, 01 Ocak 2015 
tarihinden itibaren yürürlüğe girdi 



Kayıt Saklama Gereksinimleri 

Kapsama Giren Mükellefler 

Aşağıda yer alan mükellefler, Tebliğ ile birlikte getirilen kayıt saklama gereksinimlerine 
uygun kayıtları oluşturmak, muhafaza ve ibraz etmek zorundadır 

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



Kayıt Saklama Gereksinimleri 

Kapsama Giren Mükellefler 

Aşağıda yer alan mükellefler, Tebliğ ile birlikte getirilen kayıt saklama gereksinimlerine 
uygun kayıtları oluşturmak, muhafaza ve ibraz etmek zorundadır 

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 

ÖTV Kanunu 
ekinde yer alan 
(III) sayılı listenin 
B cetvelinde yer 
alan ürünlerle 
ilgili olarak; 
o Tütün ve Alkol 
Piyasası 
Düzenleme 
Kurumundan 
Tütün Ticareti 
Yetki Belgesi almış 
gerçek ve tüzel 
kişiler 



Kayıt Saklama Gereksinimleri 

Tebliğde, kapsama giren vergi mükelleflerince gerçekleştirilen mal ve hizmet hareketleri
ile ilgili olmak üzere, aşağıda sıralanan konular ve bu konulara ilişkin asgari kayıt
saklama gereksinimleri yer almaktadır. 

ALIŞ

SATIŞ

FATURA

İTHALAT

İHRACAT

DIŞ TİCARET

ENVANTER

STOK

GİRDİ

ÇIKTI

ÜRETİM

REÇETE



Kayıt Saklama Gereksinimleri 



Kayıt Saklama Gereksinimleri 

Kayıtların oluşturulması, muhafaza ve ibrazı
Kayıtların, elektronik ortamda oluşturulması ve istenildiğinde ibraz edilmek üzere 
yine elektronik ortamda muhafaza edilmesi zorunludur. Kayıtlar belirlenen asgari 
içeriğe sahip olacak şekilde ve yasal defterlerin tutulduğu para birimi kullanılarak 
oluşturulur.

Kayıtların oluşturulma süresi
Mükellefler, bu Tebliğ kapsamındaki kayıtlara ilişkin oluşturma işlemini, işlemlerin 
yasal defterlere kaydedilmesi ile birlikte tamamlamak zorundadır
Elektronik Kayıtlar
Kayıtların kontrol, denetim, inceleme veya başka bir nedenle kısmen veya tamamen 
istenilmesi durumunda, istenilen kayıtların aşağıda yer alan ve yaygın olarak kullanılan 
dosya formatlarından en az birisi ile kaydedilebilmesi konusunda gerekli imkânlara 
sahip olmalıdır.
1) .xls - Microsoft Excel dosyası,
2) .xlsx - Microsoft Excel dosyası,
3) .txt - Düz metin dosyası,
4) .csv - Virgül ile ayrılmış değer dosyası,
5) .xml - Genişletilebilir işaretleme dili dosyası.



Akıllı Yazarkasa

• SEYYAR POS 
KULLANAN 
MÜKELLEFLER

1. FAZ 
01.10.2013

• MALİ HAFIZASI 
DOLAN ESKİ NESİL 
YAZAR KASALAR

2. FAZ
01.01.2014 • TÜM ESKİ NESİL 

YAZAR KASALAR 
YENİ NESİL 
YAZAR KASA İLE 
DEĞİŞTİRİLECEK

3. FAZ
31.12.2015



Akıllı Yazarkasa

Z Raporunun Basılma Zorunluluğu Kaldırılmıştır


