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“Fatura” sözlük anlamı itibarıyla, ticari satışlarda satıcı tarafından alıcıya 
verilen ve satılan malın miktarını, ölçüsünü, fiyatını, özelliklerini veya ifa 

edilmiş hizmetleri gösteren hesap pusulasıdır

Fatura Nedir?

Vergi Usul Kanunu (V.U.K.) madde 229’a göre faturanın tamını “Satılan emtia veya yapılan iş 
karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar 

tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır” şeklindedir. 



VUK’un mükerrer 242’nci maddesinin 2 numaralı fıkrasında yer alan hükmün 
Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden; düzenlenmesi, müşteriye verilmesi, 

müşteri tarafından da istenmesi ve alınması zorunlu olan faturanın, elektronik 
belge olarak düzenlenmesi, müşteriye elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik 

ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin yapılan düzenlemeler ile 
oluşturulan e-fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki 

niteliklere sahiptir

E-Fatura Nedir?



Elektronik belge, şekil hükümlerinden bağımsız olarak bu Kanuna göre 
düzenlenmesi zorunlu olan belgelerde yer alan bilgileri içeren 

elektronik kayıtlar bütünüdür.
Elektronik kayıt, elektronik ortamda tutulan ve elektronik defter ve 

belgeleri oluşturan, elektronik yöntemlerle erişimi ve işlenmesi 
mümkün olan en küçük bilgi öğesini ifade eder.

VUK 242-2?





E-Fatura Özellikleri 

E-faturanın kaynağı, bütünlüğü, 

değiştirilemezliği ve sistemde kesilen e-

faturaların hacker adı verilen bilgisayar 

korsanların eline geçmeyeceği güvence 

altında olmalıdır

Güvenlik

E-faturanın güvenilirliğinin yanı sıra sistem 

üzerinde bozulmadan saklanması ve 

istendiğinde elektronik ortamdaki bu 

faturaların doğrulanabilirliğinin sağlanması 

gerekir. 

Doğrulanabilirlik

E-fatura sisteminde düzenlenen faturaların 

tarih ve fatura numarası kontrollerinin 

otomatik olarak yapılması ve sistem 

kullanıcılarının buna müdahale 

edememesi gerekir.

Korunabilirlik

E-faturanın birinci özelliği Maliye 

Bakanlığı’nca belirlenen içerik şartlarına 

sıkı sıkıya bağlı olmasıdır. İçerdiği 

bilgilerin tam olması gerekir. 

İçerik 

E-faturanın ikinci özelliği ise elektronik 

olmasıdır. E-Fatura hazırlanması, 

imzalanması, iletilmesi, muhafazası ve 

ibrazı hep elektronik ortamda olmak 

zorundadır. 

Elektronik

E-fatura yazılımsal olarak belirli standart 

ve formatlara sahip olmak zorundadır

Format

E-Fatura











E-Fatura Temel Kuralları

1st

2st

3st

4st

E-Fatura Sadece kayıtlı kullanıcılar listesinde 

olanlara kesilebilir. Karşı taraf e-fatura mükellefi 

değilse ona e-fatura kesemezsiniz.

Sistemde Kayıt Zorunluluğu

E-faturanın sadece elektronik hali geçerlidir. Kağıt 

üzerindeki halinin bir geçerliliği yoktur. O yüzden e-

fatura elektronik olarak ibraz ve muhafaza edilir.

Çıktısı Geçersizdir

E-fatura mükellefine kağıt fatura keserseniz 213 

Sayılı VUK’ta yazılı olan cezaya muhatap olabilirsiniz.

E-Fatura Kesme Zorunluluğu

E-fatura tarih bilgisinin yanı sıra saat ve dakika bilgisi 

de içeriyorsa ve üzerinde «irsaliye yerine geçer» 

yazıyorsa ayrıca irsaliye düzenlenmesi gerekmez.

İrsaliye Yerine Geçer



 GİB tarafından kurum adına bir Kullanıcı Hesabı oluşturulması gerekmektedir.

 E-Fatura gönderecek ve alacak olan mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde
tanımlı olmaları gerekmektedir.

E-Fatura Kullanıcıları Nasıl Belirlenir?

 Kayıtlı Kullanıcılar Listesi : http://www.efatura.gov.tr/web/guest/9

E-Fatura Uygulaması

http://www.efatura.gov.tr/web/guest/9


Temel Fatura Senaryosu

Temel Fatura Senaryosu, sadece e-faturanın
gönderen sistemden alıcı sisteme ulaşma durumunu
ele alan senaryodur.
Bu senaryoda kurum kendisine gönderilen e-faturada
teknik (zorunlu alan eksikliği, veri bozulması, imza
geçersizliği gibi) bir sorun yoksa e-faturayı kabul etmek
zorundadır. Faturanın alıcısına kayıtlı ve güvenli bir

biçimde ulaştırılması ile işlemin tamamlandığı

varsayılmakla birlikte alıcılar fatura ile ilgili

itirazlarını harici yollarla gerçekleştirebileceklerdir.

Ticari Fatura Senaryosu

Temel Fatura Senaryosu’na ek olarak Posta Kutusu gelen
faturayı KABUL, RET veya İADE etme hakkına sahiptir. Diğer
bir ifadeyle; ticari e-fatura uygulaması, kurumdan,
kendisine gönderilen e-faturayı kabul edip etmeyeceğini
sistem üzerinden bildirmesini beklemektedir.

Kabul, ret veya iade bildirimi yeni bir e-fatura
gönderilmesinde olduğu gibi imzalanarak iletilmeli ve
arşivlenmelidir.



▪Ticari Fatura Senaryosu

▪ Bu senaryo kapsamında düzenlenen fatura, temel fatura senaryosunda düzenlenen faturadan 

farklı değildir. Temel fatura senaryosundan farklı olarak, Ticari Fatura Senaryosunda uygulama 

yanıtı kullanımına imkan verilmiştir. Ticari Fatura Senaryosu kapsamında faturalaşma, 

tarafların bu konuda gösterecekleri açık rızaya bağlıdır.

E-Fatura Uygulama Senaryoları

1- e-faturanın “ticari fatura” olarak düzenlenmesi halinde alıcının faturayı reddetme seçeneği

konulmuştur.

2- Yeni bir uygulama olarak 2019-Mart ayı itibarıyle Temel E-Faturalarda satıcı ve alıcının

karşılıklı onayı ile «iptal portalı» açılmıştır.





Faturayı hazırlar
Çıktı Alır. Zarfa koyar

Alıcısına 

kargo/PTT ile 

gönderir

Posta kutusuna 

bırakır

Zarf alıcıya ulaşır

Muhasebe faturayı 

kontrol eder

Faturayı kendi 

muhasebe sistemine 

işler

Arşive kaldırır

A Ltd.

B Ltd. Şti.

Bir kopyasını kendi

arşivine kaldırır

Ortalama 3 gün 

Kağıt Fatura İşlem Süreci



Faturayı hazırlar
Yazdırır Zarfa koyar Alıcısına Kargo/PTT 

gönderir
Posta kutusuna 

bırakır

Zarf alıcıya ulaşır
Muhasebe faturayı 

kontrol eder

Faturayı kendi 

muhasebe sistemine 

işler

Arşive kaldırır

A Ltd.

B Ltd. Şti

Bir kopyasını arşive kaldırır

e-Fatura

Anında
e-Fatura

E-Fatura İşlem Süreci



Ticari  E-Fatura Senaryosu
-Tamamen Kabul Etme-

GELİR İDARESİ 

BAŞKANLIĞI



Ticari  E-Fatura Senaryosu
-Ret Etme-

GELİR İDARESİ 

BAŞKANLIĞI



Bir Özelge- 8 Gün geçtikten Sonra «Ret» Yanıtı

Konu : Elektronik faturada red süresi hk

Sayı : 67854564-1741-317

Tarih : 26/06/2015

Soru : İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; ……….. Vergi Dairesi Müdürlüğünün ………….

vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz, 28.04.2014 tarihinden itibaren e-fatura portalı

üzerinden ticari fatura senaryosu ile göndermiş olduğunuz bazı faturalarınızın 11.08.2014 tarihinde alıcı

firma tarafından e-fatura uygulaması üzerinden reddedildiği, söz konusu faturaların Türk Ticaret

Kanununun 21'inci maddesinin 2'nci fıkrasında belirtilen 8 günlük itiraz süresi içinde itiraz edilmediğinden

bahisle defterlerinize kayıt edilerek 2014/Nisan vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesinde

beyan edildiği, 2014/Ağustos ayında karşı firma tarafından reddedilen ve 2014/Nisan ayında

kayıtlara alınarak ilgili dönem beyannamesi ile beyan edilen söz konusu faturaların karşı firmanın

kayıtlarına alınmadan yok hükmünde sayıldığı belirtilerek, konuyla ilgili olarak yapılacak işlem

hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.



- Temel fatura senaryosunda düzenlenen faturalara e-fatura uygulaması üzerinden red yanıtı dönülme imkanı

bulunmaz iken, Ticari fatura senaryosunda düzenlenen faturalara e-fatura uygulaması üzerinden itiraz

mahiyetinde, mali mühür ile imzalı elektronik bir belge üreten yapıyı barındıran "red" yanıtı dönülebilmektedir.

- Temel fatura senaryosunda düzenlenen faturalara e-fatura uygulaması üzerinden red yanıtının dönülememesi,

Türk Ticaret Kanununun 18'inci maddesinde belirtilen harici yöntemlerle ( noter aracılığıyla, taahhütlü

mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile ) itiraz

edilebilmesi imkanını ortadan kaldırmamaktadır. Bir başka ifade ile temel fatura senaryosunda düzenlenen

faturalara Türk Ticaret Kanununun 18'inci maddesinde belirtilen yöntemler ile itiraz edilebilmesi imkanı

bulunmaktadır.

- Ticari fatura senaryosunda düzenlenmiş olan faturalara ilişkin olarak alıcıların e-fatura uygulaması üzerinden

red yanıtı dönmemeleri, Türk Ticaret Kanununun 18'inci maddesinde belirtilen yöntemlerin Kanunun 21'inci

maddesinde belirtilen sürede kullanılabilme hakkını ortadan kaldırmamaktadır.

- Gerek e-fatura uygulaması üzerinden red yanıtı dönülmesi gerekse Türk Ticaret Kanununun 18'inci

maddesinde belirtilen yöntemler ile faturaya itiraz edilmesine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanununun 21'inci

maddesinde belirtilen 8 (sekiz) günlük itiraz süresine uymak tacir olmanın hukuki sonuçlarındandır.

- Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar ve e-Fatura uygulaması üzerinden dönülen red yanıtları söz konusu

faturaların alıcı tarafından fatura içeriğinin kabul edilmiş olduğu sonucunu doğurmaktadır.

Bir Özelge- 8 Gün geçtikten Sonra «Ret» Yanıtı



-Ticari fatura senaryosuna göre düzenlenip gönderilmiş bir fatura için alıcısı tarafından dönülen "red" yanıtının satıcı açısından

hukuki sonuç doğurabilmesi ve dikkate alınabilmesi için söz konusu yanıtın Türk Ticaret Kanununun 21'inci maddesinde belirtilen

sürede yapılması gerektiği açık olup, bu sürede itiraz edilmiş olması faturanın düzenlenmiş ve alıcısına iletilmiş olduğunu kabul

etme gereğini ortadan kaldırmamaktadır.

-Bu nedenle düzenlenmiş ve alıcısının posta kutusuna başarılı şekilde iletilmiş e-Fatura, itiraz halinde alıcı ile satıcı arasındaki

hukuki ihtilaf süreci tamamlanıncaya kadar geçerli kabul edilmesi gerekmektedir. Alıcı tarafın hukuki ihtilafa (itiraza) konu

hususlarının, satıcı tarafından yasal ve zorunlu olarak yerine getirilmesi için itirazın Türk Ticaret Kanununun 21'inci maddesinde

belirtilen sürede yapılması gerektiği açıktır. Süresinden sonra gerek e-Fatura uygulaması üzerinden "red" yanıtı ile gerekse harici

yollar ile yapılan itirazların satıcı tarafından kabul edilme zorunluluğu bulunmamakta olup düzenlenmiş e-Faturanın taraflar

arasındaki işlemlere dayanak teşkil etmesine hukuki bir engel bulunmamaktadır.

-Ayrıca gerek e-Fatura uygulaması üzerinden "red" yanıtı ile gerekse harici yollar ile yapılan itirazların, fatura alıcısı tarafından

süresinde yapılmış olup olmadığının satıcı tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.

-Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre; sistem üzerinden yapılan sorguda e-Fatura uygulamasından Entegrasyon

yöntemi ile faydalanmakta olduğunuz ve belirttiğiniz tarih olan 28.04.2014'te de bu yöntemi kullandığınız belirlenmiş olup, teknik

olarak bu tarihte ve sonrasında (15.01.2015 tarihine kadar) ticari fatura senaryosu kapsamında gönderdiğiniz faturalara 8

günden sonra alıcıları tarafından kabul / red uygulama yanıtı verilmesi mümkün olmakla beraber, Türk Ticaret

Kanununun ilgili hükmü gereğince kanuni itiraz süresinden sonra yapılmış olan itirazları dikkate alma zorunluluğunuz

bulunmamaktadır. Bu nedenle, süresinden sonra yapılmış itiraza konu e-faturalarınızı ilgili oldukları vergilendirme

dönemlerinde defter kayıtlarınıza almanız ve beyannamelerine intikal ettirmiş olmanız uygun olup, herhangi bir düzeltme

işlemi yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

Bir Özelge- 8 Gün geçtikten Sonra «Ret» Yanıtı



E-Fatura Çeşitleri

Mal ve Hizmet satmak için düzenlenen e-faturadır. Temel veya 

Ticari Fatura senaryosunda olabilir. 

SATIŞ FATURASI

KDV Tevkifatı olan e-Faturadır. 

TEVKİFATLI FATURA

Kamu kurumlarına düzenlenen e-fatura türüdür. Sadece TEMEL 

Fatura senaryosunda düzenlenebilir. 

KAMU KURUMLARINA E-FATURA

Malların iadesinde kullanılan e-faturadır. Sadece TEMEL

Fatura Senaryosunda olabilir. 

İADE FATURASI

Gümrük çıkış beyannamesi düzenlenerek yapılan mal 

ihracatlarında kullanılması gereken e-fatura türüdür 

İHRACAT E-FATURASI

Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara düzenlenen özel bir e-fatura 

türüdür. 

YOLCU BERABERİ E-FATURA



BAŞVURUDA BULUNURKEN ÜÇ 
YÖNTEMDEN BİRİ TERCİH 

EDİLECEKTİR 

e-Fatura uygulamasından yararlanmak için üç farklı yöntemden istediğinizi seçebilirsiniz. Bu
kapsamda;
1- GİB’DEN özel entegrasyon izni almış kurumların bilgi işlem sistemleri kullanılarak yapılan
entegrasyon,
2- Bilgi İşlem Sistemi altyapınızın yeterli olması durumunda Bilgi İşlem Sisteminin
Entegrasyonu
3- GİB tarafından www.efatura.gov.tr internet adresi üzerinden ücretsiz olarak sunulan GİB
Portal yöntemlerinden dilediğinizi seçebilirsiniz.

SEÇİLEN YÖNTEME GÖRE, BAŞVURU BİLGİLERİNİN İÇERİĞİ DEĞİŞMEKTEDİR.



ÜÇ YÖNTEMDE E-FATURA 

Hem temel hem de ticari faturalarda logo kullanılması zorunludur. 

Entegrasyon usulünde logonun, geliştiriciler tarafından uygulamanın içerisine 

konulması gerekmektedir. Portal kullanımında ise, logoyu Başkanlık faturaya 

koymaktadır. Burada bahse konu logo, GİB logosudur.



Özel Entagrasyon

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 gönderebilmesidir.



Özel Entagrasyon-VUK G.T 397

Bununla birlikte mükellefler, elektronik fatura gönderme ve alma işlemlerini teknik yeterliliğe sahip,
Başkanlıktan özel entegrasyon izni almış mükelleflerin bilgi işlem sistemi vasıtasıyla da
gerçekleştirebilirler. Özel entegrasyon izni almak isteyen mükellefler, e-Fatura Uygulamasına başvuru için
gerekli belgelerin yanında özel entegrasyon talebini içeren bir dilekçe ve ekinde Özel Entegrasyon Bilgi
İşlem Sistem Raporu (BİS) ile Başkanlığa başvuru yapacaklardır. Özel entegrasyon yapmak isteyen
mükelleflerin www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan teknik kılavuzlara uygun bilgi işlem
altyapısını kurmaları zorunludur. Özel entegratörler bu faaliyetleri kapsamında elde ettiği ticari sır
niteliğindeki e-fatura bilgilerinin güvenliğinden ve gizliliğinden sorumludurlar. Bu amaca aykırı olarak
işleme taraf olmayan üçüncü kişilerle e-fatura bilgilerini paylaştığı tespit olunan özel entegratörlerin diğer
Kanunların öngördüğü cezai sorumlulukları dışında ayrıca Başkanlık tarafından özel entegratörlük izinleri
iptal edilebilir. Başkanlık ayrıca özel entegrasyon yapan mükellefler için ilave yükümlülük belirlemeye ve
istediğinde ulusal ve uluslararası standartlara uyma zorunluluğu getirmeye yetkilidir. Mükellefin,
elektronik fatura gönderip alma işlemini özel entegrasyon izni alan mükelleflere ait bilgi işlem sistemi
vasıtasıyla gerçekleştirmesi, muhafaza ve ibraz ödevlerini ortadan kaldırmaz. Elektronik fatura gönderip
alma işleminde kullanılan bilgi işlem sistemi yazılım ve donanım alt yapısının Türkiye Cumhuriyeti sınırları
içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu yerlerde bulunması zorunludur.



Özel Entagrasyon-VUK G.T 397

Özel entegratör, e-Fatura Uygulaması kapsamında, bilgi güvenliği için TS ISO IEC 27001 veya ISO27001 belgelerine, iş

sürekliliği (Societal security - Business continuity) için ISO 22301 belgesine, Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Sistemi için

TS ISO IEC 20000 veya ISO 20000 belgelerine sahip olmalıdır.

Söz konusu ISO sertifikalardan en az birine sahip olan mükellefler, başvuru evrakları ile birlikte sunacakları BİS Raporunda

henüz sahip olmadıkları belgelere ilişkin olarak belgelerin ne şekilde, ne kadar sürede temin edileceğini ve belge temini

konusunda hangi aşamada (başvuru, değerlendirme, tamamlanma sürecine ilişkin olarak ilgili kurumlardan alınacak resmi

belgeler ile birlikte) olduklarını açıklamaları ve Başkanlığa belge temini için taahhütte bulunmaları halinde özel

entegratörlük talepleri Başkanlıkça değerlendirilecektir. Başkanlıkça yapılan değerlendirme sonucu özel entegratör izni

verilen mükelleflerin, taahhütlerine uygun olarak eksik belgelerini temin edememeleri halinde özel entegrasyon izinleri iptal

edilebilecektir. Özel entegratör kurum “İşlem Kayıt İzleme ve Kontrol Listesi” ve “Felaketten Kurtarma Kontrol Listesi” ne

uymak zorundadır.

Ayrıca Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların, ilgili ISO standartlarını karşılayan benzer denetimlerden geçmeleri ve bu

standartların gereksinimlerini nasıl karşıladıklarını BİS raporunda belirtmeleri halinde bankalardan bu standartlar aranmaz.



Özel Entagrasyon-VUK G.T 397

e-Fatura uygulamasından yararlanan mükellefler ile diğer kurum, kuruluş ve işletmelerin e-
faturalarını kendi mali mühür sertifikaları ile onaylamaları veya nitelikli elektronik sertifikaları ile
imzalamaları esastır. Ancak e-fatura uygulamasını özel entegratör vasıtasıyla kullananlar
düzenlenecek e-faturaların özel entegratörün mali mühür sertifikası ile onaylanmasına izin
verebilirler. E-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflerin öncelikle e-fatura Uygulaması

Başvuru Kılavuzundaki adımlara göre mali mühür sertifikası ürettirmeleri, daha sonra özel
entegratör kurumlar ile anlaşma yapmaları gerekmektedir.



Özel Entagrasyon

1-E-Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin, e-fatura uygulamasını özel entegratör aracılığıyla

kullanmak istemeleri halinde özel entegrasyon izni almış mükelleflerle e-fatura gönderme ve

alma konusunda sözleşme yapmaları gerekmektedir. Özel entegratör ile yapılan sözleşmede

kullanıcı hesabı ile yapılabilecek işlemler açıkça belirtilerek taahhüt edilecektir.

2-Özel entegratör kurum; sözleşme imzaladığı mükelleflerin bilgilerini Başkanlığa elektronik

ortamda bildirecek, Başkanlıktan olumlu yanıt alması halinde ilgili mükellefin kullanıcı hesabı

Başkanlık tarafından aktif hale getirilecektir. Hesabı aktif olan mükellefler e-fatura gönderip

almaya başlayabileceklerdir. Sözleşme gereği kullanıcı hesabı kapatılan mükelleflerin bilgileri

aynı yöntemle elektronik ortamda Başkanlığa bildirilecektir.



Özel Entagrasyon-Portal Geçişi

1-E-Fatura Uygulamasını GİB portal yöntemi ile kullanan mükellefler özel entegrasyon izni

almış bir mükellefle anlaşarak, özel entegratörün bilgi işlem sistemi üzerinden e-fatura

gönderip almaya devam edebilirler. Bu durumdaki mükelleflerin GİB portal hesapları

Başkanlık tarafından kapatılır.

2-Özel entegratör kullanıcı hesapları kapatılan mükelleflerin GİB portal hesapları, kapanış

bilgisinin Başkanlığa iletilmesi üzerine yeniden açılır.



e-Fatura Uygulamasını kendi bilgi işlem sistemi aracılığı ile kullanma konusunda
yeterli alt yapıya sahip olmayan kullanıcıların uygulamadan yararlanabilmelerini
sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. e-Fatura Portalı, e-Fatura Uygulamasına ait
temel fonksiyonları bünyesinde barındırmaktadır.

Sisteme kayıtlı olan kullanıcılar, e-Fatura Portalı aracılığı ile;

UBL-TR Fatura formatına uygun e-fatura oluşturulabilir,

Oluşturulan e-faturalar sistemde kayıtlı kullanıcılara gönderilebilir,

Harici programlar aracılığı ile UBL-TR formatına uygun olarak oluşturulan, Mali
Mühür ile onaylanan faturalar portala yüklenerek alıcısına gönderilebilir,

UBL-TR Fatura formatına uygun e-fatura alınabilir,

Gönderilen ve alınan e-faturalar elektronik ortamda arşivlenebilir.



• e-Fatura Portalı; Internet Explorer 8, Firefox, Google Chrome, Safari ve 
Opera tarayıcıları ile uyumlu olarak çalışmaktadır. 

• Ayrıca, portalın çalışması için bilgisayarınızda Java'nın (JRE) en az 1.6 
versiyonunun bulunması gerekmektedir. 

• Java Programında Runtime Environment Settings Runtime Parameters
değeri olarak  -Xmx256m değerinin girilmesi tavsiye edilir. 

• Tavsiye edilen Java Ayarı aşağıdaki adımlar izlenerek yapılır







Başla butonuna tıklandıktan sonra mali mühür sertifikasını barındıran USB 
kart okuyucunun (token donanımının) seçileceği ekran görüntülenecektir. 



Kullanılan donanım seçildikten sonra mali mühür/elektronik 
imza sertifikasının şifresinin girilmesi gerekmektedir. 





Şifre girilip Tamam butonuna tıklandıktan sonra ekrana Java security güvenlik 
uyarısı gelecektir. Bu uyarıda mali mühür/elektronik imza kartınıza erişimin 
engellenmesini isteyip istemediğiniz sorulmaktadır. Bu hata mesajında NO ( hayır) 
butonuna tıklanır. 



Karşımıza mali mühür/elektronik imza için kullanacağımız sertifika 
bilgilerini gösteren bir ekran gelecektir. Burada kullanmak istediğimiz 
sertifika seçilerek Tamam butonuna basılır. 

































































Faturaların Kabul veya Reddi 

• Ticari Fatura senaryosu kullanılarak gönderilen faturaların kabul edilmesi ve ya reddedilmesi 
mümkündür. Faturanın hangi senaryoya dahil olduğu ( Ticari fatura senaryosu ise Fatura 
görüntüsünde Senaryo alanı TICARIFATURA olarak görünür.) fatura görüntüsünün Senaryo 
alanında görülecektir. 

• Kabul ve ya Red işleminin gerçekleştirilmesi için adımlar izlenir. 

• Fatura Kabul İşlemi 

• a) Gelen Kutusu, Fatura Bazında Listeleme kısmından faturalar incelenir. 



b) Fatura durumu ticari fatura olanlar kabul veya red edilebilir. 
c) Kabul edilecek fatura çift tıklanarak görüntülenir ve Kabul Et butonuna basılır. 





Fatura Red İşlemi 
Gelen Kutusu, Fatura Bazında Listeleme kısmından faturalar incelenir.Fatura durumu ticari fatura olanlar kabul ve ya 
red edilebilir. Reddedilecek fatura çift tıklanarak görüntülenir ve Reddet butonuna basılır. Gelen ekranda reddetme 
nedeni yazılır ve Kaydet’e basılır. Gelen Kutusu Posta Kutusu Yanıtları menüsünde ilgili red uygulama yanıtı seçilerek 

onaylanır. Onaylanan uygulama yanıtı seçilip Gönder butonuna basılır ve çıkan ekranda Tamam’ a basılarak kabul 

uygulama yanıtı fatura göndericiye iletilmiş olur. 









E-Fatura Görüntüleme Aracı

E-Fatura açıldıktan sonra “Doğrula” düğmesine basılır. Doğrulama sonucunda; a. 
“Mali Mühür Doğrulandı!” yazıyorsa fatura imzalandıktan sonra üzerinde değişiklik 
yapılmamıştır. “Sertifika Bilgileri” kısmına tıklandığında e-imza/mali mühür sertifika 

ile ilgili bilgiler görülebilecektir.

“Mali Mühür Geçersiz!” yazıyorsa fatura imzalandıktan sonra üzerinde değişiklik 
yapılmıştır (İlk imzalama işlemi sırasında yanlış işlem yapılmış ve fatura doğru 
şekilde hiç imzalanamamış olabilir.). Bu durumda fatura geçersizdir.





E-Fatura açıldıktan sonra “Sorgula” düğmesine basılır. Sorgulama sonucunda; 
a. “İlgili fatura GİB sisteminden geçmiş ve alıcıya ulaştırılmıştır” yazıyorsa fatura GİB’den başarıyla geçmiştir. 
(TEMEL FATURA ise Alıcısı faturaya harici yollarla itiraz edilmiş olabilir, bu bilgi E-Fatura Görüntüleyici ile 

görülememektedir.)

b. “İlgili fatura GİB sisteminden geçmemiş ve alıcıya ulaştırılmamıştır” yazıyorsa fatura GİB’den başarıyla 
geçmemiştir. (Faturaya e-fatura sistemi üzerinden hiç gönderilmemiş ya da gönderilmiş ancak hata aldığı için 
geçersiz hale düşmüş olabilir. Bu durumda fatura geçersizdir



c. “İlgili fatura GİB sisteminden geçmiş ve alıcı faturayı reddetmiştir” yazıyorsa fatura GİB’den başarıyla geçmiş
ancak alıcı bu faturaya sistem üzerinden red cevabı vermiştir. Bu durumda fatura geçersizdir. TİCARİ FATURA 
KABUL RED VEYA İADE yanıtı verilebilir.



Faturayı görüntülemek istersek e-
fatura görüntüleme aracında «belge» 
yazılı kısma tıklamamız yeterlidir. 





a) “Evet” seçeneği seçilirse Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanmış olan varsayılan XSLT ile görüntüleme 
sağlanacaktır. 

b) “Hayır” seçeneği seçilirse sadece XML Görünümü ve aşağıdaki hata mesajı ekrana gelecek, görüntüleme 
sağlanamayacaktır. 

e-fatura görüntüleme aracında «belge» yazılı kısma tıkladığımızda bir takım hatalar meydana gelebilmektedir. 
Şimdi kısaca bu hataları inceleyelim. E-Fatura/Uygulama Yanıtının XML görüntüsü dışında görüntülenebilmesi 

için fatura içerisinde görüntüleme dosyasının (XSLT) yer alması gerekmektedir. Göndericisi XML’de XSLT’yer
vermemişse, E-Fatura/Uygulama Yanıtının E-Fatura Görüntüleyici ile görüntülenmesi aşamasında aşağıdaki soru 
ile karşılaşılacaktır. 



e-FATURA İRSALİYELİ FATURA 
OLARAK DÜZENLENEBİLİR Mİ?

e-FATURA ile ilgili düzenlemeler
de irsaliyeli fatura düzenlenmesi
öngörülmemiştir.
ANCAK, İRSALİYELİ FATURA
DÜZENLENMESİNE İZİN VEREN
211 seri no’lu VUK GT
yürürlükten kaldırılmamıştır.

e-Fatura düzenlenmesi
halinde irsaliyeli fatura
düzenlenemeyeceğinden,
mal tesliminde sevk
irsaliyesi düzenlenmek
zorundadır.



Temel fatura senaryosunda düzenlenen e-Faturaların elektronik ortamda iptal 

edilebilmesi için; faturayı düzenleyen tarafından fatura numarası ve fatura tutar 

bilgilerini imzalayıp fatura iptal talebi e-Fatura İptal Portalı aracılığı ile oluşturulması ve 

iptal taleplerine ilgili faturanın alıcısı tarafından iptal talebine onay verilmesi 

gerekmektedir. 

Alıcısı tarafından iptal talebine portal aracılığı ile onay verilmedikçe, iptal talebine ait 

e-faturalar e-Fatura uygulamasına ilişkin sistem üzerinde iptal edilmemiş, geçerli 

faturalar olarak kabul görecektir. 

Bilindiği üzere temel fatura senaryosunda düzenlenen e-Faturalara ancak Türk Ticaret 

Kanunu’nun 18 inci maddesinin (3) numaralı fıkrasında belirtilen harici itiraz yolları ile 

de itiraz edilebilmekte, e-Fatura uygulamasına ilişkin sistem üzerinden itiraz (red

yanıtı) edilememekteydi. e-Fatura İptal Portali aracılığı ile iptal işlemleri, bundan sonra 

e-Fatura uygulamasına ilişkin sistem üzerinden muhatabına iletilen red yanıtı olarak 

değerlendirilecek ve sistem içi itiraz mekanizması olarak kabul edilecektir. 

e-FATURA İPTAL PORTALI

























İhracat E-Faturası?

Uygulamayı kullanarak e-fatura düzenlemek isteyen 

mükellefler; 

1- e-fatura sistemine kayıtlı olmalıdır, 

2- Düzenleyecekleri ihracat faturalarının alıcıları bilgilerini 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak düzenleyeceklerdir, 

3- Düzenlenen faturalar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

sisteminde görünecektir, 



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı?
E- İhracat faturasını alan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı; 

*Elektronik ortamda sistemine alır, o Gümrük Sistemine alınan fatura için, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 

23 haneli bir referans numarası üretilir.

*23 haneli bir referans numarası yükümlüye bildirilir. 

*23 haneli bir referans numarası ile belge tarihi yükümlü tarafından gümrük beyannamesinin 44 no’lu kutusunda 

“Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecektir. 

*Gümrük beyannamesinin tescilinden önce faturada değişiklik yapılması gerekmesi halinde, değişiklik yapılacak 

olan fatura ve bu fatura için alınan referans numarası iptal edilir. İptal edilen e-fatura için alınan referans numarası 

beyannamenin tescilinde kullanılamaz. 

*Gümrük beyannamesinin tescilinden sonra faturada değişiklik yapılması gerekmesi halinde, gümrük idaresinin 

onayından sonra değişiklik yapılacak olan e-fatura ve bu e-fatura için alınan referans numarası iptal edilir. İptal 

edilen e-fatura için alınan referans numarası beyannamenin tescilinde kullanılamaz. 







Yolcu Beraberinde Eşya E-Faturası?

1- Uygulamayı kullanarak e-fatura düzenlemek isteyen mükellefler; e-fatura sistemine kayıtlı olmalıdır, 

2- Düzenleyecekleri yolcu beraberi eşya ihracı e-faturalarının alıcıları bilgilerini Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

olarak düzenleyeceklerdir, 

3- Düzenlenen e-faturalar onay için Gümrük çıkış memurunun önüne düşecektir,

4- Onaylanan e-faturalar ile ilgili uygulama yanıtı vergi iade ödemesi için ilgili yetki belgeli aracı kurumların 

sistemine düşecektir. 



Yolcu Beraberinde Eşya E-Faturası



Yolcu Beraberinde Eşya E-Faturası?

*Fatura düzenleyen(mağaza) ile aracı kurumlar arasında çevrimiçi ve gerçek zamanlı bir bağlantı bulunmalıdır. 

Böylece iptal/iade edilen ürünlere ait faturaların yetki verilmiş aracı kurumlar tarafından iadesinin yapılması 

engellenecek ve haksız yere KDV iadesi yapılmasının önüne geçilebilecektir.

*Faturalarını gerçek zamanlı olarak entegratöre/özel entegratöre iletir. Böylece alış veriş ve yurt dışı çıkışları 

aynı gün olan yolcuların sorun yaşaması engellenmiş olacaktır. 

* Sistemlerinde bir sorun olması durumunda kullanılmak üzere yeterli miktarda kağıt fatura bulundurur. Sorun 

ortaya çıktığında kağıt ortamında fatura keser. Kağıt ortamında kesilen faturalar için daha sonra mükerrer e-

fatura üzerinden fatura kesilmemelidir.



Yolcu Beraberinde Eşya E-Faturası?
Kendisine onay için gelen yolcu beraberi eşya ihracı faturalarını ve satın alınan malı gümrük memurları 

aracılığıyla kontrol etme ve kontrol sonucuna göre onay işlemi yapan kurum Gümrük ve Ticaret Bakanlığıdır. 

* Gelen yolcu beraberi eşya ihracı faturasını; 

1- Sorgular, 

2- Fatura bilgilerini ve alınan malı kontrol eder,  

3- Faturayı onaylar 

• Kağıt ortamında gelen faturaları da onaylayabilmektedir. 

• Sistemde bir sorun yaşandığında kaşe ile onay yapıp, sistem tekrar çalışır olduğunda aynı faturanın sistem 

üzerinden onayını yapar. 

• Onaylanan her fatura için ilgili yetki belgeli aracı kuruma uygulama yanıtı gidecektir. 













KAMU KURUMLARINA E -FATURA

GİB e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olan vergi mükellefleri, merkezi yönetim

kapsamında yer alan ve Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (MGM)

tarafından geliştirilen Yeni Harcama Yönetim Sistemini (MYS) kullanan kamu idareleri

ve bunlara bağlı harcama birimleri adına, GİB e-Fatura Uygulaması aracılığı ile e-

Fatura düzenleyip gönderebilir.

Bu kapsamda düzenlenen e-Faturalar sadece TEMELFATURA senaryosu kullanılarak

iletilebilir. TEMELFATURA senaryosu kullanılmaksızın iletilen e-Fatura dokümanları da

TEMELFATURA senaryosu ile iletilmiş sayılır.

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve ilgili harcama birimlerinin adlarına

gönderilen e-Faturaları almaları ve ilgili harcama-muhasebe süreçlerinde kullanmaları

için gereken özel entegrasyon ve yazılım altyapısı, MGM tarafından geliştirilmekte ve

işletilmektedir. MGM, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve ilgili harcama

birimleri açısından özel entegratör rolüne sahiptir.



Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve ilgili harcama birimleri adına, 

GİB e-Fatura Uygulaması aracılığı ile gönderilecek e-Fatura dokümanlarında 

ilave olarak yer verilmesi gereken bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

Sınıflandırma Kodu 

Menşei 

Banka Bilgisi (IBAN)

5108 sayılı kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan idareler Yeni 

Harcama Yönetim Sistemi’ni kullanmak zorundadırlar. Kısaca bu idarelere e-fatura 

düzenlenmesi zorunludur. 



5018 SAYILI KANUNA EKLİ CETVELERDE YER ALAN İDARE, KURUM VE KURULUŞLAR

(I) SAYILI CETVEL 

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

1) Türkiye Büyük Millet Meclisi

2) Cumhurbaşkanlığı

3) Başbakanlık

4) Anayasa Mahkemesi

5) Yargıtay

6) Danıştay

7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

8) Sayıştay

9) Adalet Bakanlığı

10) Millî Savunma Bakanlığı

11) İçişleri Bakanlığı

12) Dışişleri Bakanlığı

13) Maliye Bakanlığı

14) Millî Eğitim Bakanlığı

16) Sağlık Bakanlığı

17) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı(8)

19) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

21) Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı

22) Kültür ve Turizm Bakanlığı

24) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

25) Avrupa Birliği Bakanlığı



26) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

27) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

28) Ekonomi Bakanlığı

29) Gençlik ve Spor Bakanlığı

30) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

31) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

32) Kalkınma Bakanlığı

33) Orman ve Su İşleri Bakanlığı

34) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

35) Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı

36) Jandarma Genel Komutanlığı

37) Sahil Güvenlik Komutanlığı

38) Emniyet Genel Müdürlüğü

39) Diyanet İşleri Başkanlığı

40) Hazine Müsteşarlığı

42) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı

43) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu

44) Devlet Personel Başkanlığı

45) Türkiye İstatistik Kurumu

46) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

47) Gelir İdaresi Başkanlığı

49) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

50) Meteoroloji Genel Müdürlüğü

52) Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

53) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

54) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu



(II) SAYILI CETVEL ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER

A) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU, ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ

1) Yükseköğretim Kurulu

2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı

3) İstanbul Üniversitesi

4) İstanbul Teknik Üniversitesi

5) Ankara Üniversitesi

6) Karadeniz Teknik Üniversitesi

……..



(III) SAYILI CETVEL

DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR

1) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

2) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

3) Sermaye Piyasası Kurulu

4) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

5) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

6) Kamu İhale Kurumu

7) Rekabet Kurumu

8) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

9) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu



TASLAKLAR

Başkanlık, yapacağı analiz çalışmalarıyla riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük mükelleflere ve Başkanlıkça 

belirlenen diğer mükellef gruplarına yazılı bildirimle en az 3 aylık süre vermek suretiyle e-Fatura ve e-Arşiv 

Fatura uygulamalarına geçme zorunluluğu getirmeye yetkili olacaktır.

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2017 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları 

ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan  mükelleflerin (İlgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar 

vergisi beyannamesinin verileceği hesap dönemini takip eden hesap dönemi başından itibaren) nihai tüketici 

dışında kalan vergi mükelleflerine yönelik olarak gerçekleştirdiği tüm mal sevkiyatı işlemleri e-irsaliye olmak 

zorundadır.

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin 01.07.2019 tarihinden itibaren e-arşiv faturaya geçmeleri 

zorunludur. 





Dinlediğiniz İçin 

Teşekkür Ederim.


