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e-UYGULAMALAR

1. Giriş :

1.2. Nereye gidiyoruz…….. ? :

314.09.2017

DÜNN BUGÜN YARIN

FATURA,

DEFTER,

BEYANLAR,

MANUEL.

E-FATURA,

E-ARŞİV FATURA,

E-DEFTER,

E-DENETİM,

E-KAYIT SAKLAMA,

E-MUHAFAZA VE İBRAZ,

E-YOKLAMA,

E-TEBLİGAT.

ÖN CEDEN

HAZIRLANMIŞ

BEYANNAME
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1. Giriş :

1.3. Neler amaçlanmaktadır. ? :

• Bilgi havuzunun oluşması,

• Kurumlar ve işlemler arasında entegrasyon,

• Etkin bir usul ve vergi denetimi.

414.09.2017
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2. e-Fatura :

2.1. e-Fatura nedir? :

 E-Fatura, 

• Kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. 

Dolayısıyla aynı mal satışı işleminde hem kâğıt 

faturanın hem de elektronik faturanın bir arada 

düzenlenmesi mümkün değildir.

514.09.2017
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2. e-Fatura :

2.2. e-Fatura Nasıl İşlenir ? :

614.09.2017

SATICILAR

Faturayı oluşturur ve 

gönderir.

Uygulama yanıtı alınır 

ve fatura ile eşlenerek 

kayıtlara işlenir.

ALICILAR

Faturayı alır ve işler.

Fatura kabul, ret veya 

iade edilir.

Uygulama yanıtı 

oluşturulur ve 

gönderilir.
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2. e-Fatura :

2.3. e-Fatura kapsamına giren mükellefler :

 Sisteme yeni dahil olacaklar;

• Brüt Satış Hasılatı, aşağıdaki hesapların bir takvim 

yılı toplamlarıdır.

+ 600 Yurt içi satışlar

+ 601 Yurt dışı satışlar

+ 602 Diğer gelirler

------------------------------------

= Brüt satış hasılatı (10 milyonu geçenler)
14.09.2017 7
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2. e-Fatura :

2.3. e-Fatura kapsamına giren mükellefler :

Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşleri Yapan Mükelleflerin 

E-Fatura ve E-Defter Kullanma Zorunluluğu

• “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ( dekapaj işleri

de inşaat işi sayılır ) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği

yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak,

mezkur yıl beyannamesinde gösterilir. ( GVK 193 42. md )

14.09.2017 8
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2. e-Fatura :

2.3. e-Fatura kapsamına giren mükellefler :

 Sisteme yeni dahil olacaklar;

• e-fatura ve defter kullanmak zorundadır.

• İhtiyari olarak e-fatura kullanmak isteyenler zorunlu 

olarak e defter kullanmak zorunda değildir. 

914.09.2017
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2. e-Fatura :

2.3. e-Fatura kapsamına giren mükellefler :

 İhracat Uygulamaları;

• E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler 3065 

sayılı KDV’si Kanununun 11 nci maddesi 

kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı 

kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen 

faturalarını 01.01.2017 tarihinden itibaren ihtiyari 

• olarak,

• 01.07.2017 tarihinden itibaren zorunlu olarak e-fatura 

kullanmaya başlamıştır. 
1014.09.2017



e-UYGULAMALAR – Profil ID : İhracat

1.Mükellef
3.Gümrük 
ve Ticaret 
Bakanlığı

2.Merkez
4.Alıcı 
Kurum

14.09.2017 11
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2. e-Fatura :

2.3. e-Fatura kapsamına giren mükellefler :

 İhracat Faturaları – Senaryolar

Senaryo 1 Fatura GTB ‘nin sistemine düştükten sonra

1214.09.2017

Kabul Uygulama Yanıtı
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2. e-Fatura :

2.3. e-Fatura kapsamına giren mükellefler :

 İhracat Faturaları – Senaryolar

Senaryo 2 Bir faturada mal kalemlerinden, bir kısmının yurt 

dışına çıkış işlemlerine başlanması ama bir kısmının henüz 

çıkış tarihinin belli olmaması durumunda;

1314.09.2017

Red Uygulama Yanıtı
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2. e-Fatura :

2.3. e-Fatura kapsamına giren mükellefler :

 İhracat Faturaları – Senaryolar

Senaryo 3 Fatura GTB ‘nin sistemine düştükten sonra

Mal kalemlerinden hiç birisinin çıkışının GTB tarafından 

uygun görülmemesi

1414.09.2017

Red Kabul Uygulama 

Yanıtı
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2. e-Fatura :

2.3. e-Fatura kapsamına giren mükellefler :

 İhracat Faturaları – Yolcu Beraber Eşya Faturası

Sistem;

Yalnızca, yetki belgesine sahip aracı kurumlar tarafından iade 

yöntemini seçen mükellefler için uygulanacaktır

1514.09.2017
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2. e-Fatura :

2.3. e-Fatura kapsamına giren mükellefler :

 Sisteme yeni dahil olanlar neler yapacak……?

• Tüzel kişiler mali mühüre,

• Gerçek kişiler elektronik imzaya sahip olmalıdır.

• Mali Mühür Sertifikası Başvurusu:

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

1714.09.2017
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2. e-Fatura :

2.3. e-Fatura kapsamına giren mükellefler :

 Sisteme yeni dahil olanlar neler yapacak……?

• Mali Mühür Sertifikası : 

- Sertifika sahibinin Vergi Kimlik Numarası ve 

unvanı bilgilerini içerir. Bu sertifika kullanılarak

e-fatura ve ilgili mevzuatla izin verilen diğer 

belgeler mühürlenir.

- Sertifikaların 3 yıl geçerliliği bulunmaktadır. 

1814.09.2017
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2. e-Fatura :

2.3. e-Fatura kapsamına giren mükellefler :

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

1914.09.2017
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2. e-Fatura :

2.3. e-Fatura kapsamına giren mükellefler :

14.09.2017 20
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2. e-Fatura :

2.3. e-Fatura kapsamına giren mükellefler :

14.09.2017 21
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2. e-Fatura :

2.3. e-Fatura kapsamına giren mükellefler :

 Mali Mühür Sertifikası bilgi güncelleme   :

• Mali Mühür sertifikası almış kurum ve mükelleflerin, 

telefon ve e posta gibi bilgileri www.kamusm.gov.tr

web sayfası üzerinden güncelleyebilir.

• Vergi numarası veya unvanının değişmesi durumunda 

başvuru formundan yapılacaktır. 

2214.09.2017

http://www.kamusm.gov.tr/
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2. e-Fatura :

2.3. e-Fatura kapsamına giren mükellefler :

 Mali Mühür Sertifikası bilgi güncelleme   :

• Nevi değişikliğine giden mükellefler yeni mali 

mühürlerini temin edene kadar, 

• E-Fatura Uygulamasından eski Vergi Kimlik 

Numarasına ait unvan ve mali mühür ile yararlanmaya 

devam edeceklerdir.

2314.09.2017
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2. e-Fatura :

2.3. e-Fatura kapsamına giren mükellefler :

 Mali Mühür Sertifikası bilgi güncelleme   :

• E-Fatura uygulamasına kayıtlı bir kullanıcı, nevi 

değişikliğine gitmesi halinde 15 gün içerisinde, nevi 

değişikliğine ilişkin Ticaret Sicil Gazetesinin 

fotokopisi ve durumu izah eden bir dilekçe ile Gelir 

İdaresi Başkanlığı’na, 

• Yeni unvana ait mali mühür temini için de Kamu 

Sertifikasyon Merkezine elektronik ortamda 

başvurması gerekmektedir.  

2414.09.2017
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2. e-Fatura :

2.3. e-Fatura kapsamına giren mükellefler :

 Sisteme yeni dahil olanlar neler yapacak……?

• Tüzel kişiler mali mühür, gerçek kişiler elektronik 

imzaya sahip olmalıdır.

• Elektronik fatura uygulamasına başvuru yapmak 

isteyen mükelleflerin veya temsilcilerinin 

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

adresinden yapılmaktadır.

2514.09.2017
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2. e-Fatura :

2.3. e-Fatura kapsamına giren mükellefler :

 Sisteme yeni dahil olanlar neler yapacak……?

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

2614.09.2017
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2. e-Fatura :

2.3. e-Fatura kapsamına giren mükellefler :

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

https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/Sorgula.jsp
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2. e-Fatura :

2.3. e-Fatura kapsamına giren mükellefler :

 Yararlanma yöntemleri……?

2814.09.2017

1 GİB Portalı Üzerinden e-fatura sistemini 

kullanma

2 Uyumlu bir yazılım programı ile GİB’e

entegrasyon  sağlamak,

3 Özel entegratörler aracılığıyla
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GİB

Firma

1

E-
fatura

Firma 
2

E-
fatura

E-
fatura

Firma 
3

E-
fatura

Firma 
4

Firma 
5

Firma 
6

Firma 
7

Firma 
8

Kağıt 
fatura

Kağıt 
fatura

Kağıt 
fatura

Kağıt 
fatura

Kağıt 
fatura

Kağıt 
fatura

29
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2. e-Fatura :

2.4. Sistemin uygulama esasları :

 Ticari Fatura Senaryosu :

• Kabul talebiyle gönderilen E-Fatura uygulama yanıtı 

düzenlenerek kabul edilebilir.

• Alıcıya gönderilen E-Fatura alıcı tarafından 

reddedilebilir.

• Faturaya konu malların tümünün ya da belli 

kalemlerinin iadesi halinde iade faturası düzenlenmesi 

gerekebilir.

3014.09.2017
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2. e-Fatura :

2.4. Sistemin uygulama esasları :

 Temel Fatura Senaryosu :

• Faturanın alıcısına kayıtlı ve güvenli bir biçimde 

ulaştırılması ile işlemin tamamlandığı varsayılmakla 

birlikte alıcılar fatura ile ilgili itirazlarını harici 

yollarla gerçekleştirebileceklerdir.

3114.09.2017



e-UYGULAMALAR

2. e-Fatura :

2.4. Sistemin uygulama esasları :

 e- faturanın irsaliye olarak kullanılması

• Kayıtlı kullanıcılara düzenlenecek elektronik faturada, 

düzenleme tarihinin yanında, saat ve dakika 

gösterilmesi halinde e-faturanın kağıt çıktısı irsaliye 

yerine geçer.

• Söz konusu kağıt çıktıya irsaliye yerine geçer 

ifadesinin yazılması ve taraflarca imzalanması 

gerekir.

3214.09.2017
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2. e-Fatura :

2.4. Sistemin uygulama esasları :

 Aynı şirket farklı şube ve kısımlar için farklı seri 

numarası kullanabilir.

 E- Faturaların üzerinde şirket logosunu GİB Logosunun 

üzerine gelmeyecek şekilde kullanılabilir.

3314.09.2017
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2. e-Fatura :

2.5. Yaptırımları ? :

 Bildirim ve formları yasal süreleri içinde düzenlemeyen   

1. Birinci sınıf tüccarlar 1.400 Türk Lirası cezaya 

muhatap olurlar.

• VUK. Mük. Md:355/1

3414.09.2017
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2. e-Fatura :

2.5. Yaptırımları ? :

 Her bir belge için 210,00 TL’den aşağı olmamak üzere 

bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ 

farkının % 10'u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.

 Ancak, her bir belge nev'ine ilişkin olarak kesilecek özel 

usulsüzlük cezasının toplamı her bir tespit için 11.000,00 

TL olup bir takvim yılı içinde ise 110.000,00 TL’yi 

aşamaz.

• VUK. Md:353/1-2

3514.09.2017



e-UYGULAMALAR

3. e-Arşiv Fatura :

3614.09.2017
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3. e-Arşiv Fatura :

3.1. Nedir ? :

 Elektronik ortamda oluşturdukları faturaları elektronik 

ortamda muhafaza edebilir.

 Elektronik ortamda oluşturulan faturanın, alıcısına kağıt 

olarak gönderilmesi veya elektronik ortamda iletilmesi,

düzenleyen tarafından ikinci nüshasının elektronik 

ortamda saklanması.

• VUK. 433 S. No’lu G.T.

3714.09.2017
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3. e-Arşiv Fatura :

3.2. Zorunluluk :

 İnternet Satışı :

• Mal ve hizmetlerin sipariş ve satın alma süreçlerinin 

tamamının internet üzerinden gerçekleştiği satış 

biçimini, 

 İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan 2014 yılı 

brüt satış hasılatı 5. milyon TL üzerinde olan mükellefler 

en geç 01.01.2016 tarihine kadar e-arşiv fatura 

uygulamasına geçmiştir.

3814.09.2017
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3. e-Arşiv Fatura :

3.3. Özellikleri :

 E-Arşiv Fatura uygulamasında, E-Fatura 

uygulamasından farklı olarak oluşturulan faturalar, GİB 

üzerinden alıcısına ulaştırılmamaktadır.  

 E-Arşiv uygulaması kapsamında oluşturulan faturalar, 

bir sonraki ayın 1. ile 15 nci günü arasında oluşturulacak 

E-Arşiv raporu ile GİB’e bildirmek zorundadırlar.

3914.09.2017
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3. e-Arşiv Fatura :

3.5. E Arşiv Faturaların GİB Gönderilmesi :

4014.09.2017
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3. e-Arşiv Fatura :

3.4. e-Fatura ile E Arşiv Fatura arasındaki farklar :

4214.09.2017
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3. e-Arşiv Fatura :

3.5. E Arşiv Fatura görüntüleme :

4314.09.2017
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4. e-Defter :

4414.09.2017
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4. e-Defter :

4.1. e-Defter nedir? :

 Elektronik defter (e-defter) çalışmaları ile VUK ve TTK  

kapsamında kağıt üzerinde tutulması zorunlu olan 

yevmiye defteri ve defteri kebirin 

• elektronik ortamda tutulması, muhafaza ve ibraz 

edilebilmesidir. 

4514.09.2017
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4. e-Defter :

4.2. e-Defter mükellefleri :

 Şartları ?

• e-Defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, 

saklanması ve ibrazında kullanılacak yazılımın 

uyumluluk onayı almış bir yazılım olması.

 E-defter başvuruları elektronik 

ortamda https://uyg.edefter.gov.tr/edefter/

adresinden yapılmaktadır.

4614.09.2017

https://uyg.edefter.gov.tr/edefter/
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4. e-Defter :

4.3. e-Defter Belge Türleri :

 e-defter uygulamasında, GİB tarafından tanımlanmış 8 

adet belge türü vardır.                                                                                                      

4914.09.2017
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4. e-Defter :

4.3. e-Defter Belge Türleri :

 e-defter uygulamasında, GİB tarafından tanımlanmış 4 

adet ödeme türü vardır.

• Kasa,

• Banka,

• Çek,

• Senet.

5014.09.2017
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4. e-Defter :

4.4. e-Defter de kayıt :

 Fatura kaydı :

• Her bir fatura ayrı bir yevmiye maddesi olacak 

şekilde kaydedilmelidir. 

• E-arşiv fatura kullanıcı olmak şartıyla yazılı talep 

üzerine Bakanlıkça uygun görülen sektörlerde faaliyet 

gösteren (kargo gibi) mükellefler birleşik yevmiye 

kaydı düzenleyebileceklerdir.

- Belge tipi : Diğer

- Belge açıklaması : e-arşiv fatura icmali
5114.09.2017



e-UYGULAMALAR

4. e-Defter :

4.4. e-Defter de kayıt :

 Banka işlemleri :

• Banka işlemleri dekont bazında tek tek 

muhasebeleştirilemiyor ise, Her bir banka ayrıştırarak 

günlük olarak birer muhasebe fişinde işlenebilir.

• Muhasebeleştirmede

- Belge tipi : Diğer

- Belge açıklaması : dekont 

5214.09.2017
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4. e-Defter :

4.4. e-Defter de kayıt :

 Masraf listeleri :

• Gün içinde işletmenin yapmış olduğu giderlere ilişkin 

belgeler masraf formu olarak kayıt yapılır. 

• Masraf formları elektronik ortamda saklanır.

• Muhasebeleştirmede

- Belge tipi : Diğer

- Belge açıklaması : masraf formu

5314.09.2017
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4. e-Defter :

4.4. e-Defter de kayıt :

 Z raporu (satış) :

• Z raporu icmali; alındığı ÖKC cihazın MF No’su ve 

KDV oranlarına ayrıştırılarak yapılmalıdır. 

• Muhasebeleştirmede

- Belge tipi : Diğer

- Belge açıklaması : Z raporu icmali

5414.09.2017
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4. e-Defter :

4.4. e-Defter de kayıt :

 Z raporu (satış) :

5514.09.2017
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4. e-Defter :

4.4. e-Defter de kayıt :

 Çek bordolarının kayıtları :

• Her bir çek belgesinin ayrı yevmiye maddelerinde 

kayıt edilmesi esastır.

• Ancak ayni alıcı veya satıcıya ait olmak şartıyla 

birden fazla çek tek bir yevmiye maddesinde kayıt 

edilebilir.

• Muhasebeleştirmede

- Belge tipi : Diğer

- Belge açıklaması : Çek bordrosu
5614.09.2017
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4. e-Defter :

4.4. e-Defter de kayıt :

 Senet bordolarının kayıtları :

• Her bir senet belgesinin ayrı yevmiye maddelerinde 

kayıt edilmesi esastır.

• Ancak ayni alıcı veya satıcıya ait olmak şartıyla 

birden fazla senet tek bir yevmiye maddesinde kayıt 

edilebilir.

• Muhasebeleştirmede

- Belge tipi : Diğer

- Belge açıklaması : Senet bordrosu
5714.09.2017
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4. e-Defter :

4.4. e-Defter de kayıt :

 Ücret bordrosu kayıtları :

• Ücret bordroları firma kaşesi ve imzasıyla ile birlikte 

elektronik ortamda saklanmalıdır.

• Muhasebeleştirmede

- Belge tipi : Diğer

- Belge açıklaması : Ücret bordrosu icmali

5814.09.2017
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4. e-Defter :

4.4. e-Defter de kayıt :

 Serbest Meslek Makbuz kayıtları :

• Serbest Meslek erbabının, mesleki faaliyetlerinden 

dolayı düzenledikleri makbuzlar. 

• Muhasebeleştirmede

- Belge tipi : Diğer

- Belge açıklaması : Serbest meslek makbuzu

5914.09.2017
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4. e-Defter :

4.4. e-Defter de kayıt :

 Perakende Satış Vesikaları İle Tevsik Edilen Giderlere 

Ait  kayıtlar:

• VUK Tebliği kapsamında Perakende Satış Vesikası ile 

tevsik edilmesine izin verilen giderlere 10’ ar günlük 

kayıtlar halinde  muhasebeleştirilmelidir. 

• Muhasebeleştirmede

- Belge tipi : Diğer

- Belge açıklaması : Perakende Satış Vesikaları ile 

Tevsik Edilen Giderler İcmali
6014.09.2017
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4. e-Defter :

4.4. e-Defter de kayıt :

 Perakende Satış Vesikaları İle Tevsik Edilen Giderler

6114.09.2017
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4. e-Defter :

4.4. e-Defter de kayıt :

• Döviz ve Kıymetli Maden Alımına İlişkin Kayıtlar

• Döviz ve Kıymetli Maden alımına İlişkin kayıtlar 

günlük olarak icmal ile muhasebeleştirilebilir

• Muhasebeleştirmede

- Belge tipi : Diğer

- Belge açıklaması : Döviz ve Kıymetli Maden 

Alım Belgeleri İcmali
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4. e-Defter :

4.5. e-Defterin işleyişi :

 Aylık dönemler halinde elektronik defterler oluşturulur 

ve saklanmaya başlanır.

 Aylık olarak oluşturulan e-defterlere ilişkin berat 

dosyaları döneminin 3. ayının sonuna kadar oluşturulur.
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4. e-Defter :

4.5. e-Defterin işleyişi :

 Defter dönemi :

• 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
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4. e-Defter :

4.5. e-Defterin işleyişi :

 e- Defterin oluşturulması :

6714.09.2017

TARİH ARALIĞI

01 -31 Ocak 2015

1

Ocak 2015 

Yevmiye ve Kebir 

Defterleri 

oluşturulur.
2

Ocak 2015 

Yevmiye ve 

Kebir Defterleri 

imzalanır

3

Ocak 2015 

Yevmiye ve 

Kebir Defterleri 

beratları 

oluşturulur

4

Ocak 2015 

Yevmiye ve Kebir 

Defterleri beratları 

imzalanır

5

Ocak 2015 

Yevmiye ve Kebir 

Defterleri beratları 

zaman damgası 

eklenir

6
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4. e-Defter :

4.5. e-Defterin işleyişi :

6814.09.2017
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4. e-Defter :

4.5. e – Defterin işleyişi :

 e-Defter beratı, 

• elektronik defterlerin değişmezliğini ispat etmeye 

yönelik olup,

• elektronik defterlerin içeriğine yönelik bir onayı veya 

vergisel bir denetimi ifade etmemektedir.

• Berat, oluşturulmuş bir defterin içeriğinden elde 

edilen ve defterin özeti niteliğinde olan bir elektronik 

belgedir. 
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4. e-Defter :

4.5. e-Defterin işleyişi :

7014.09.2017

OCAK 

2015

YEVMİYE 

VE KEBİR 

DEFTERLER

OCAK 

2015

İMZALI YEVMİYE 

VE KEBİR 

DEFTERLER 

BERATI

HER 

İKİ 

BERAT 

GİB

GÖNDERİLİR

7

BERATLAR GİB 

TARAFINDAN 

MÜHÜRLENİR

8

GİB MÜHÜRLÜ BERATLAR 

GİB ALINARAK DEFTERLER İLE 

BİRLİKTE SAKLANIR.
9
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4. e-Defter :

4.5. e-Defterin işleyişi :
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GİB 
ONAY 

BİLGİLERİ

Mali Mühür 
ile imzalanan 

X BRL 
formatındaki 

e-defter  hash 
–code çıktısı
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5. Muhafaza ve İbraz :
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5. Muhafaza ve İbraz :

5.1 Yükümlülükler :

 Mükelleflere ait E-Faturaların ve E-Defterlerin yine 

mükelleflere ait bilgi işlem sistemlerinde saklanması 

gerekmektedir.

 Arşivlemenin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve 

Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu 

yerlerde yapılması zorunludur.
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5. Muhafaza ve İbraz :

5.1 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.7414.09.2017
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5. Muhafaza ve İbraz :

5.2. Üçüncü kişiler tarafından arşivleme :

 İzin alınarak, üçüncü kişiler nezdinde elektronik saklama 

yapılabilir. 

 Başkalarından elektronik saklama hizmeti alınması, 

muhafaza ve ibraz sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
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TEŞEKKÜR EDERİM…
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