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E-FATURA, E-DEFTER GİBİ ELEKTRONİK MALİ UYGULAMALAR E-KİTAP SERİSİ  



ÖNSÖZ 
 

 Elektronik fatura, elektronik defter konuları ticari hayatımıza ve muhasebe dünyasına girince 

kolaylıklarının yanı sıra zorlukları da görülmüştür. Zorlukların temel nedeni birden bire yeni bir 

sisteme geçişin meydana getirdiği çekinceler, tecrübe eksiklikleri, eğitim olanaklarının sınırlılığıdır. 

Diyelim ki e-fatura e-defter konularında eğitim almak istiyorsunuz? Bu konuda Türkiye’nin ilk kursunu 

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ile gerçekleştirdim. Şu ana kadar da alternatif veya 

yeni bir eğitim programı da henüz oluşturulamamıştır. Peki bunu kitaplardan öğrenelim derseniz 

kendi kitabım da dahil olmak üzere bulabileceğiniz kitap sayısı bir elin parmaklarını ne yazık ki 

geçemeyecektir. Video eğitim setleri falan ise hala yapılamamıştır. İşte bu ortamda kime soru 

sorabilir veya neyi nerden öğrenebilirsiniz. E-fatura, e-defterle ilgili bilgiler seminerler ve kulaktan 

dolma, ahbap çavuş ilişkileri neticesinde elde edilebilmektedir. Hal böyle olunca da cezalara muhatap 

olmamak mümkün değildir. Sıklıkla bana sorulan bir soru da “Hocam siz nerden öğrendiniz?” 

sorusudur. Yurtdışında 10 yıl mali müşavirlik yapmış biri olarak Türkiye’den yıllarca önce e-fatura ve 

e-deftere muhatap olmuştum. E-fatura uygulamaları Dünya için yeni olmayıp,  e-fatura 

uygulamalarının 30 yılı aştığı Finlandiya gibi ülkeler de mevcuttur. 

 Bu çalışma alanında ilk olması nedeniyle pek çok kez gözden geçirilmiştir. Anlatımlar kontrol 

edilmiş ve yine örnekler şekiller tekrar tekrar ele alınmıştır. Kitapta seminerlerimdeki anlatımlardan, 

yayınlanmış makalelerimden ve kurs ders notlarımdan bir derleme yapılmıştır. Ancak tamamen yayın 

tarihi olan 01.04.2017 tarihindeki mevzuata göre güncellemeler ve değişiklikler yapılmıştır. Tüm 

anlatımlar 01.04.2017 tarihi itibarıyla geçerli olan mevzuata uygundur. Bu alanda klavuzların, 

özelgelerin, tebliğlerin hızlı bir şekilde değiştiği görülmektedir. Zaten esasen bu eseri basılı bir kitap 

haline getirmeksizin e-kitap olarak yayınlanmamızın temel sebebi de daha sonra üzerinde değişiklikler 

yapma ihtiyacını hissedecek olmamızdır.  

 Bu alandaki ilk ve en kapsamlı eser olan tamamen ücretsiz ve bilgilendirme amaçlı olarak 

sizlere elektronik ortamda sunulan bu çalışmanın faydalı olmasını dilerim.  Ticari olmayan her amaçla 

bu çalışmada yer alan bilgileri kullanabilirsiniz. Anlatımlarımızda eksik gördüğünüz, eleştirdiğiniz 

hususların olması durumunda selcukgulten2@hotmail.com adresine elektronik posta atabilirsiniz. Bu 

eleştiri ve önerileriniz kitabın bir sonraki yayınında mutlaka gözden geçirilerek değerlendirilecektir.  

                            SMMM Selçuk GÜLTEN 
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GİRİŞ  
  

Elektronik fatura, elektronik defter gibi uygulamalara ilişkin düzenlemeler normalde 

kanunlarla düzenlenmelidir. Vergilerin kanuniliği ilkesi vergi resim harç ve benzeri yükümlülüklerin 

kanunla konulup kaldırılması ve düzenlenmesidir. Ancak teknolojik ilerlemeler, ekonomik ve mali 

yapıdaki gelişmeler elektronik uygulamalarda sıklıkla değişiklik yapılmasını gerektirmektedir. 

Özelgeler, klavuzlar kolaylıkla değiştirilebilirken tebliğlerin, kanunların değiştirilmesi belirli bir süre ve 

prosedür gerektirmektedir.  

Elektronik fatura, elektronik defter uygulamalarında sadece tebliğleri takip etmek yeterli 

değildir. Ayrıca özelgelerin takip edilmesi de gerekmektedir. Şu ana kadar yayınlanmış e-fatura, e-

defter özelgelerini biraraya toplamaya çalıştığımız bu eser bu alanda önemli bir eksikliği 

gidermektedir. Özelgeleri bilmek, uygulamada meydana gelen bir problem karşısında idarenin 

görüşünü öğrenmeye yaramaktadır. Elektronik fatura, elektronik defter uygulamalarına geçen 

mükellefler uygulamada öngöremedikleri veya ilk defa karşılaştıkları pek çok sorunla 

karşılaşmaktadırlar. İşte böyle bir sorunla karşılaşan mükellefler vergi idaresinden görüş sormakta 

özelge istemektedirler. Başka bir mükellefin istediği özelge bir diğer mükellefinde aynı sorunla 

karşılaşması halinde ilaç gibi olmaktadır.  

Birinci bölümde e-fatura, e-defter konularındaki güncel özelgeleri inceleyeceğiz. Bu bölümde 

özelge kavramı üzerinde de kısaca duracağız.  

İkinci bölümde ise e-fatura, e-defter uygulamaları için geçerli olabilecek özelgeler seçilerek 

incelenmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BİRİNCİ BÖLÜM 
  

Bu bölümde e-defter ve e-faturayla ilgili güncel özelgeler yer almaktadır. Bu özelgeler hukuki 

mevzuatın tamamlayıcısı bir nitelik taşımaktadırlar. Bu sebeple e-fatura ve e-defter kullanıcıları ve 

uygulamacıları için olmazsa olmaz bir nitelik taşımaktadırlar.  

1. ÖZELGE KAVRAMI 
 

  Vergi Usul Kanunu’nun 413’ncü maddesine göre, “Mükellefler, Maliye bakanlığından veya 

Maliye Bakanlığının bu hususta yetkili kıldığı makamlardan vergi durumları ve vergi uygulaması 

bakımından müphem ve tereddütü mucip gördükleri hususlarda izahat” isteme hakkına sahiptirler. 

Mükellefler mukteza isterken bazı hususlara özen göstermelidirler. Buna göre1; 

- Bilgi istenilen olay ya da konu açık bir şekilde ve tüm maddi unsurlarıyla ortaya konmalıdır. 

- Bilgi istenilen olay ya da konu karşısında gerçekten kuşkuya düşülmüş, vergi kanunları ve tebliğlerde 

açıkça düzenleme yapılmamış olması durumunda yetkili makamlara başvurmalıdır. Oysa ki 

mükellefler kuşkuya düştükleri bir konu hakkında aydınlatılmak amacıyla değil de, kendi 

uygulamalarını idareye onaylatmaya ya da doğrulatmaya ya da bir dayanak elde etmeye yönelik 

olarak mukteza isteğinde bulunmaktadırlar. 

- Mükelleflerin, yetkililerce kanunun doğru bir şekilde aydınlatılabilmesi için gerekli sürecin tanınması 

bakımından zamanında harekete geçmeleri gerekir. 

VUK’nun 148. maddesine göre, nasıl ki Vergi İdaresi mükelleften söz ile bilgi isteme hakkına 

sahipse, mükelleflerde Vergi İdaresi’nden daha kolay ve daha hızlı bilgi (mukteza) isteyebilmelidirler2. 

Muktezalara en fazla  15 gün içerisinde  yanıtlanır şeklinde kısa bir süre belirlenmelidir. Aksi halde 

olay olup bitmiş üzerinden aylar geçmiş ancak hala mukteza alınamamış olmaktadır.  

Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen vergi hataları ile ilgili özelge istenemez. Vergi hatalarının, 

hesap hatalarının ve vergilendirme hatalarının ne şekilde işleme tabi tutulacağı ve düzeltileceği 

hususları açıktır. Özelge, vergi işlemlerinin uygulanma sürecinde idarenin vergi yasalarını 

yorumlaması temeline dayanmaktadır3. VUK’un 369. maddesi gereğince aldıkları özelgeye göre 

hareket edenlere verilen özelge ya da kanundaki ifadesiyle izahat, görüş, yanlış da olsa vergi cezası 

kesilemeyecek ve gecikme faizi hesaplanamayacaktır. Sadece olaydaki vergi aslı mükelleften 

istenebilir. Mükelleflerin aldıkları özelgeye, görüş veya izahata göre hareket etmeleri zorunlu 

olmamakla beraber, bu özelgeye uygun hareket korunmaktadır.  

Mükelleflerin İzahat Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmeliğin 8’nci maddesine göre 

mükelleflerin aşağıdaki türden talepleri özelge kapsamında değerlendirilmemektedir:  

                                                           
1
 KARAASLAN, Ali (1990), “Mukteza ve Yanılma”, Vergi Dünyası Dergisi, Mayıs, S:105. 

2
 ARIKAN, Zeynep (1998); “Vergi Hukukunun Kaynaklarından Mukteza ve Sonuçları”, D.E.Ü.İ.İ.B.F. 

DergisiCilt:13, Sayı: II, Sf:132 
3
 OKTAR, S. Ateş(2013); “Vergi Hukuku”, 9. bs., İstanbul : Türkmen Kitabevi 



a) Başkalarının vergi durumları hakkında bilgi ve izahat talepleri, 

b) Yargıya intikal etmiş olaylara ilişkin izahat talepleri, 

c) Hakkında vergi incelemesi yapılmakta olan mükelleflerce veya vergi sorumlularınca incelemeye 

konu olan işlemlerle ilgili izahat talepleri, 

ç) Somut bir olaya dayanmayan, teorik hususlara ilişkin bilgi ve izahat talepleri, 

d) Mücbir sebep hâli ilanı, vergi borçlarının terkini, belge düzenine ilişkin yetkilerin kullanılması gibi 

kanunlarla uygulamanın tespitine dair Maliye Bakanlığına yetki verilen konulara ilişkin talepler, 

e) Mükelleflerin ve vergi sorumlularının vergi uygulamaları ile ilgili işlemlerinin gerçekleşmesinden 

sonra yaptıkları başvuruları ile VUK’un 122’nci maddesine göre vergi hataları ile ilgili yapılan düzeltme 

talepleri ve 124 üncü maddesine göre Maliye Bakanlığınca incelenecek olan şikâyet yoluyla 

müracaatlar, 

f) Sözlü veya yazılı olarak veya internet aracılığıyla, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair 

Kanun ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılan talepler. 

ÖZELGE 1: Vakıf üniversitesinin e-fatura ve e-defter uygulamasına tabi 

olup olmadığı 
 

Sayı: 11395140-105*Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-1411                         Tarih: 02/09/2013 

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Üniversitenizin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 

4'üncü maddesinin 1/a bendi uyarınca Kurumlar Vergisinden muaf bulunduğu belirtilerek, 

Kurumunuzun 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca e-fatura ve e-defter 

uygulamasından muaf olup olmadığı ile muaf olunmaması halinde 2011 yılı brüt satış hasılatı 

hesaplanırken "Bağış ve Yardımlar" kaleminin dikkate alınıp alınmayacağı hususlarında Başkanlığımız 

görüşü talep edilmektedir.  

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 1'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile iktisadi 

kamu kuruluşları vergi mükellefiyeti kapsamına alınmış olup aynı Kanun'un 2'nci maddesinin üçüncü 

fıkrasında da devlete, il özel idarelerine, belediyelere ve diğer kamu kuruluşlarına ait ve tabi olup 

faaliyetleri devamlı bulunan sermaye şirketi ve kooperatif statüsünde bulunmayan ticari, sınai ve zirai 

işletmelerin iktisadi kamu kuruluşu olduğu; aynı maddenin altıncı fıkrasında ise bunların kazanç 

gayesi gütmemelerinin, faaliyetlerinin kanunla tevdi edilmiş görevler arasında bulunmasının, tüzel 

kişiliklerinin olmamasının, müstakil muhasebeleri ve kendilerine tahsis edilmiş sermayelerinin veya 

işyerlerinin bulunmamasının mükellefiyetlerine tesir etmeyeceği; mal ve hizmet bedelinin sadece 



maliyeti karşılayacak kadar olması, kar elde edilmemesi veya karın kuruluş amaçlarına tahsis 

edilmesinin bunların iktisadilik niteliğini değiştirmeyeceği hüküm altına alınmıştır. 

            Öte yandan, aynı Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendiyle, "Kamu idare ve 

kuruluşları tarafından tarım ve hayvancılığı, bilimi, fennî ve güzel sanatları öğretmek, yaymak, 

geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla işletilen okullar, okul atölyeleri, konservatuarlar, kütüphaneler, 

tiyatrolar, müzeler, sergiler, numune fidanlıkları, tohum ve hayvan geliştirme ve üretme istasyonları, 

yarış yerleri, kitap, gazete, dergi yayınevleri ve benzeri kuruluşlar" kurumlar vergisinden muaf 

tutulmuş bulunmaktadır. 

            2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 56'ncı maddesinin (b) fıkrasında; üniversitelerin ve 

yüksek teknoloji enstitülerinin genel bütçeye dahil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan mali 

muafiyetler-istisnalar ve diğer mali kolaylıklardan aynen yararlanacağı, Ek Madde 7 de ise vakıflarca 

kurulacak yükseköğretim kurumlarının, bu Kanun'un 56'ncı maddesinde yer alan mali kolaylıklardan, 

muafiyetlerden ve istisnalardan aynen istifade edeceği hüküm altına alınmıştır. 

            Buna göre, Üniversitenizin tüzel kişiliği itibarıyla, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 56'ncı 

maddesi uyarınca, kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan mali muafiyet istisna ve diğer mali 

kolaylıklardan yararlanabileceğinden, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 4'üncü maddesinin 

1'inci fıkrasının (a) bendine göre, kurumlar vergisinden muaf tutulması gerekmektedir. 

 

            Ancak, Üniversitenizin bu muafiyet hükmü dışındaki devamlılık arz eden ticari, sınai ve zirai 

faaliyetleri nedeniyle oluşacak iktisadi işletme nezdinde kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edileceği 

tabiidir. 

            Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 257'nci maddesinin birinci fıkrasının 

3'üncü bendinde Maliye Bakanlığının, tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin 

mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında 

saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak defter ve 

kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığında veya muhafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda 

saklanması zorunluluğu getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yetkili olduğu 

hükme bağlanmıştır. 

            Aynı Kanun'un mükerrer 242'nci maddesinin ikinci fıkrası ile Maliye Bakanlığı; elektronik 

defter, kayıt ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazı ile defter ve 

belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları 

belirlemeye, elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesine izin verilen defter ve belgelerde yer 

alması gereken bilgileri internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve 

ortamında Maliye Bakanlığına veya Maliye Bakanlığının gözetim ve denetimine tabi olup, kuruluşu, 

faaliyetleri, çalışma ve denetim esasları Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecek 

olan özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir şirkete aktarma zorunluluğu getirmeye, bilgi aktarımında 

uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, aynı Kanun 

kapsamına giren işlemlerde elektronik imza kullanım usul ve esaslarını düzenlemeye ve denetlemeye 

yetkili kılınmıştır. Söz konusu fıkrada ayrıca, Vergi Usul Kanunu ve diğer vergi kanunlarında defter, 

kayıt ve belgelere ilişkin olarak yer alan hükümlerin elektronik defter, kayıt ve belgeler için de geçerli 



olduğu; Maliye Bakanlığının, elektronik defter, belge ve kayıtlar için diğer defter, belge ve kayıtlara 

ilişkin usul ve esaslardan farklı usul ve esaslar belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. 

          Konuya ilişkin olarak yayımlanan 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile  

mükelleflerin vergi kanunlarına uyumlarının artırılması ile kayıt dışılığın izlenerek önlenmesi 

amaçlanmıştır. 

            Bu kapsamda anılan tebliğin "3.Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunluluğu" başlıklı 

bölümünün "3.1.Kapsama Giren Mükellefler" alt başlıklı bölümünde; 

            "3.1.1. Yukarıda yer verilen yetkilere istinaden Bakanlığımızca aşağıda sayılan mükellef 

gruplarına elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu 

getirilmiştir. 

            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, 

            3.1.2. Bu Tebliğ kapsamında zorunluluk getirilen mükelleflerden mal alan 10/12/2003 tarihli ve 

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve 

kuruluşlar ile iktisadi kamu kuruluşlarının elektronik fatura uygulamasından yararlanma ve elektronik 

defter tutma zorunluluğu bulunmamaktadır." 

            "3.2. Elektronik Fatura ve Elektronik Deftere Geçiş Süresi" başlıklı bölümünde; 

            "3.2.1.  3.1.  bölümde yer alan zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin; 

            a) Elektronik fatura uygulamasına 2013 takvim yılı (1/9/2013 tarihi itibariyle Gelir İdaresi 

Başkanlığı'na başvurulması gerekmektedir.) 

            b) Elektronik defter uygulamasına ise 2014 takvim yılı  (Elektronik defter yazılımlarını kendi 

geliştiren mükelleflerin 1/9/2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini başarı ile 

tamamlamış olmaları gerekmektedir.) 

            içerisinde geçmeleri zorunludur."  açıklamasına yer verilmiştir. 

            Buna göre, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 56'ncı maddesinin "b" bendinde; 

üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinin genel bütçeye dâhil kamu kurum ve kuruluşlarına 

tanınan malî muafiyetler, istisnalar ve diğer malî kolaylıklardan aynen yararlanacakları belirtilmiş 

olup, aynı Kanun'un Ek 7'nci maddesine göre de vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarının bu 

Kanun'un 56'ın maddesinde yer alan malî kolaylıklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan aynen 

istifade edecekleri hüküm altına alınmıştır. Bu hüküm ve açıklamalar ile 421 Sıra No'lu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği'nin "3.1.2."inci bölümündeki açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde, Vakıf 

Üniversitenizin elektronik fatura kullanma ve elektronik defter tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. 

            Bilgi edinilmesini rica ederim. 



ÖZELGE 2: Elektronik fatura uygulamasında kayıtlı kamu kurum ve 

kuruluşlarına düzenlenecek belge. 
 

Sayı: 11395140-105*Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-1019                                      Tarih: 17/04/2014 

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

  

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinizin her türlü tıbbi malzeme, cihaz ve ürünlerin 

ithalatı, ihracatı, yurtiçi perakende ve toptan satışı faaliyetinde bulunduğu, elektronik fatura ve 

elektronik defter kullanma uygulamasına tabi olan Şirketinizin, kamu hastaneleri gibi kamu kurum ve 

kuruluşlarına ihale ile satış yaptığı söz konusu satışlar için fatura düzenlediği, Şirketinizin e-fatura 

düzenleme zorunluluğunun başladığı tarihte, www.efatura.gov.tr adresinde ilan edilen kayıtlı Kamu 

Kurum ve Kuruluşlarına e-fatura düzenlemek zorunda olup olmadığı ile düzenlemek zorunda 

olunması halinde düzenlenen faturaya ilişkin sonradan yapılan itiraz veya iadenin gider pusulası 

düzenlenerek yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. 

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının 3 üncü 

bendinde Maliye Bakanlığının, tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro 

film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında 

saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak defter ve 

kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığında veya muhafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda 

saklanması zorunluluğu getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yetkili olduğu 

hükme bağlanmıştır. 

            Öte yandan aynı Kanunun mükerrer 242 nci maddesi ile Maliye Bakanlığının, elektronik defter, 

belge ve kayıtlar için diğer defter, belge ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslardan farklı usul ve esaslar 

belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. 

            Konuya ilişkin olarak yayımlanan 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "3. 

Genel Olarak e-Fatura" başlıklı bölümünde; "... Bu Tebliğde düzenlenen e-Fatura, yeni bir belge türü 

olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. 

            Mal veya hizmet satışı dolayısıyla fatura düzenlemek zorunda olan mükellefler, genel hükümler 

çerçevesinde kağıt fatura düzenleyebilecekleri gibi bu Tebliğde yer alan şartlar çerçevesinde e-Fatura 

da düzenleyebilirler. Aynı mal veya hizmet satışı işleminde hem kağıt faturanın hem de elektronik 

faturanın bir arada düzenlenmesi mümkün değildir. Müşterinin talep etmesi durumunda ise genel 

hükümler çerçevesinde sadece kağıt fatura verilmesi zorunludur."  



            "5. e-Fatura Düzenlenmesi ve İletilmesi" başlıklı bölümünde; "... Mükellefler e-Fatura 

düzenlerken, bu Tebliğde belirtilmeyen hususlarda süreler başta olmak üzere Vergi Usul Kanunu ve 

ilgili diğer kanun ve düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uymak zorundadır." 

            421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "3.Elektronik Defter ve Elektronik Fatura 

Zorunluluğu" başlıklı bölümünün "3.1.Kapsama Giren Mükellefler" alt başlıklı bölümünde; 

            "3.1.1.Yukarıda yer verilen yetkilere istinaden Bakanlığımızca aşağıda sayılan mükellef 

gruplarına elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına  dahil olma zorunluluğu  

getirilmiştir. 

            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..." 

            3.1.2. Bu Tebliğ kapsamında zorunluluk getirilen mükelleflerden mal alan 10/12/2003 tarihli ve 

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve 

kuruluşlar ile iktisadi kamu kuruluşlarının elektronik fatura uygulamasından yararlanma ve elektronik 

defter tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. 

            3.1.3. Bu Tebliğ veya 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında elektronik 

fatura uygulamasından yararlanan mükelleflerin birbirlerine yapmış oldukları mal teslimi veya hizmet 

ifaları için elektronik fatura düzenlemeleri zorunludur. 

            3.1.4. Elektronik Fatura Uygulamasından yararlanan kayıtlı kullanıcıların güncel listesi 

www.efatura.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. 

            3.1.5. Elektronik Fatura Uygulamasından yararlanan mükellefler fatura düzenlemeden önce 

muhatabın www.efatura.gov.tr internet adresinde yer alan kayıtlı kullanıcı listesine kayıtlı olup 

olmadığını kontrol edecekler, kayıtlı kullanıcı ise elektronik fatura, kayıtlı kullanıcı değilse kâğıt fatura 

düzenleyeceklerdir..." 

açıklamalarına yer verilmiştir. 

            213 sayılı Vergi Usul Kanunu 234 üncü maddesinde ise birinci ve ikinci sınıf tüccarların, kazancı 

basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve 

çiftçilerin vergiden muaf esnafa yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip 

işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulasının vergiden muaf esnaf tarafından 

verilmiş fatura hükmünde olduğu belirtilmiştir. 

             Bu hüküm ve açıklamalara göre; 

            Şirketinizin e-fatura düzenleme zorunluluğunun başladığı tarihten itibaren www.efatura.gov.tr 

adresinde ilan edilen e-fatura sistemine kayıtlı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına elektronik fatura 

düzenlemesi gerekmektedir. 



              Ayrıca katma değer vergisi ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayan kamu kurum ve 

kuruluşlarının yapacakları mal iadeleri için  Vergi Usul Kanunu 234 üncü maddesi hükmü uyarınca 

gider pusulası düzenlemesi  mümkün bulunmaktadır. 

           Bilgi edinilmesini rica ederim. 

ÖZELGE 3: İrsaliyeli Faturanın Sevk İrsaliyesi Yerine Kullanılması 
 

Sayı: 97338759-105[2014-03]-72                        Tarih: 30/06/2014 

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

SAMSUN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; e-fatura kullanıcısı olduğunuzu belirterek bastırmış 

bulunduğunuz ve halen kullanmakta olduğunuz irsaliyeli faturaları e-fatura sisteminde yalnızca fatura 

kısmına çizgi çekerek irsaliye olarak kullanıp kullanamayacağınız hakkında Başkanlığımızdan görüş 

talep ettiğiniz anlaşılmaktadır. 

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde fatura, "satılan emtia veya yapılan iş 

karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar 

tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır." şeklinde tanımlanmış, 230 uncu maddesinin 5 inci 

bendinde ise; "... Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı 

hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, 

taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması şarttır." 

hükmüne yer verilmiştir. 

            Anılan bent hükmünden de anlaşılacağı üzere, sevk irsaliyesi ticari mal hareketinin izlenmesi 

için düzenlenen bir belgedir. 

            Öte yandan, mezkur Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza vermiş olduğu 

yetkiye dayanılarak yayımlanan 211 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; fatura ve sevk 

irsaliyesinin ayrı belgeler olarak değil, isteyen mükellefler açısından "irsaliyeli fatura" adı altında tek 

belge olarak düzenlenmesi ve kullanılması esası getirilmiş, sattıkları mallar dolayısıyla Vergi Usul 

Kanunu'nun 231/5 inci maddesinin mükelleflere tanıdığı, malın tesliminden itibaren faturanın yedi 

gün içinde düzenlenmesi imkanından vazgeçerek, bu yükümlülüğü derhal yerine getirmek isteyen 

mükelleflerin fatura ve sevk irsaliyesini ayrı ayrı düzenlemeksizin, diledikleri takdirde Tebliğde 

belirlenen esaslara uygun olarak "irsaliyeli fatura" düzenleyebilecekleri açıklanmıştır. 

            Buna göre, irsaliyeli fatura ve sevk irsaliyesi ayrı ayrı belgeler olduğundan irsaliyeli faturadaki 

"fatura" ibaresinin çizilmesi suretiyle bu belgenin sevk irsaliyesi olarak kullanılması mümkün 

bulunmamaktadır. 

            Bilgi edinilmesini rica ederim. 



ÖZELGE 4: Elektronik ortamda düzenlenecek faturalarda yedi günlük 

sürenin hesabı. 
 

Sayı: 64597866-105*MÜK.257-2014]-106                                     Tarih: 14/07/2014 

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 

  

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Başkanlığımız ... vergi numaralı mükellefi olan şirketinizin 

grup şirketleriyle arasında mevcut olan finansal cari hesaplara adatlandırma yoluyla hesapladığı 

faizler için 1 Nisan 2014 tarihi itibariyle elektronik fatura sistemini kullanarak fatura 

düzenleyeceğinden bahisle şirketinizce elektronik ortamda düzenlenen söz konusu faturaların 7 

günlük fatura düzenleme süresini aşabilecek şekilde düzenlenmesinin veya onaylanmasının mümkün 

olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. 

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde, fatura, satılan emtia veya yapılan iş 

karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar 

tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmıştır. 

            Aynı Kanunun 231 inci maddesinde ise faturanın düzenlenmesi esnasında uyulması gereken 

kurallar 6 bent halinde sayılmış olup, 5 inci bentte ; "Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı 

tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç 

düzenlenmemiş sayılır." hükmüne yer verilmiştir. 

            Diğer taraftan; faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, 

muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin usul ve esasların açıklandığı 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliğinin (3.) bölümünde e-faturanın yeni bir belge türü olmadığı, kağıt fatura ile aynı hukuki 

niteliklere sahip olduğu açıklandıktan sonra "e-Fatura Düzenlenmesi ve İletilmesi" başlıklı (5.) 

bölümünün beşinci paragrafında "Mükellefler e-Fatura düzenlerken, bu Tebliğde belirtilmeyen 

hususlarda süreler başta olmak üzere Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer kanun ve düzenlemelerde yer 

alan usul ve esaslara uymak zorundadır." açıklaması yapılmıştır. 

            Yukarıda yer alan hüküm ve düzenlemelere göre; gerek kâğıt ortamında gerekse elektronik 

ortamda düzenlenecek faturaların malın teslimi ve/veya hizmetin ifasından itibaren yedi gün 

içerisinde düzenlenmesi gerekmektedir. Söz konusu yedi günlük süre azami süre olduğundan, bu 

süreye riayet edilmemesi halinde Vergi Usul Kanununda öngörülen cezaların uygulanacağı tabiidir. 

            Bilgi edinilmesini rica ederim. 



ÖZELGE 5: Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Uygulamasında Brüt 

Hasılat Tespitinde Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşinden Elde Edilen 

Gelirin Dikkate Alınıp Alınmayacağı hk. 
 

Sayı: 68554973-105[413-2013/11]-101      Tarih:17/09/2013 

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin; ihracat, imalat, inşaat ve onarım işlerinin yanı sıra 

yıllara sari inşaat ve onarım işleri ile de iştigal ettiğini, 31/12/2011 tarihli gelir tablosunda kayıtlı brüt 

satış hasılatının önceki yıllardan aktarılarak gelen yıllara sari inşaat onarım işleri hak ediş gelirleri ile 

birlikte cari yıl hasılatlarının toplamından oluştuğunu belirterek, yıllara sari inşaat ve onarım işlerinde 

kar veya zararın işin bittiği yıl kati olarak tespit edileceğinden ve karın tamamının da o yılın geliri 

sayılacağından, yıllara sari inşaat ve onarım işinden elde edilen gelirin 2011 yılı brüt satış hasılatının 

tespitinde dikkate alınıp alınmayacağı, 421 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen 

hasılat limitinin uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüş talep edilmektedir. 

            421 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile mükelleflerin vergi kanunlarına uyumlarının 

artırılması ile kayıt dışılığın izlenerek önlenmesi amaçlanmıştır. 

             Bu kapsamda, anılan Tebliğ’in “3. Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunluluğu” başlıklı 

bölümünün “3.1. Kapsama Giren Mükellefler” başlıklı bölümünde; “3.1.1. Yukarıda yer verilen 

yetkilere istinaden Bakanlığımızca aşağıda sayılan mükellef gruplarına elektronik defter tutma ve 

elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilmiştir. 

            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 Kanunu’na 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.” açıklamasına yer verilmiştir. 

           Öte yandan  5520 sayılı Kurumlar vergisi kanunun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, 

mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı; safi 

kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin 

uygulanacağı belirtilmiştir. 

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinde ise birden fazla takvim yılına sirayet 

eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zararın işin bittiği yıl kati 

olarak tespit edileceği ve tamamının o yılın geliri sayılarak mezkur yıl beyannamesinde gösterileceği, 

mükelleflerin bu madde kapsamına giren hallerde her inşaat ve onarma işinin hasılat ve giderlerini 



ayrı bir defterde veya tutmakta oldukları defterlerin ayrı sayfalarında göstermeye mecbur oldukları 

hükmüne yer verilmiştir. 

            Aynı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde 

geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih, diğer hallerde işin fiilen 

tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih bitim tarihi olarak kabul edilir. Bitim tarihinden sonra bu 

işlerle ilgili olarak yapılan giderler ve her ne nam ile olursa olsun elde edilen hasılat, bu  giderlerin 

yapıldığı veya hasılatın elde edildiği yılın kâr veya zararının tespitinde dikkate alınır.” 

            Buna göre, yıllara sari inşaat işi kapsamında elde edilen gelirin işin bittiği yıl kati olarak tespit 

edileceği ve tamamının o yılın geliri sayılarak vergilendirileceği tabiidir. Dolayısıyla şirketinizin 2011 

yılında sona eren yıllara sari inşaat işleri kapsamında elde ettiği gelirin 2011 yılı brüt satış hasılatı 

tespitinde dikkate alınması gerekmektedir. 

            Öte yandan   421 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen 25 Milyon TL. ve 10 

Milyon TL. brüt satış hasılatının hesabında sadece madeni yağ ile 4760 sayılı Kanun’a ekli (III) sayılı 

listedeki mallar ile ilgili brüt satış hasılatınızın değil tüm faaliyetleriniz ile ilgili toplam satış hasılatınızın 

dikkate alınması gerekmekte olup, mal alımlarınızın, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında 

madeni yağ lisansına sahip olanlardan ya da 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı 

listedeki malları imal, inşa veya ithal edenlerden yapılması ve söz konusu tebliğde belirlenen brüt 

satış hasılatı rakamlarının aşılması halinde elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme 

zorunluluğunuzun bulunduğu tabiidir. 

            Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim. 

ÖZELGE 6: Elektronik ortamda düzenlenmesi gerekirken kağıt 

ortamda düzenlenen faturanın KDV ve gider olarak indirim konusu 

yapılıp yapılmayacağı 
 

Sayı: 41931384-105*Mük.257-2014-11]-73      Tarih: 24/11/2015 

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz  ile, şirketinizin elektronik fatura düzenleme gerekliliği 

taşıyan imalatçı ve ihracatçı firma olduğunu, mal veya hizmet temin ettiğiniz ve elektronik fatura 

sisteminde bulunan firmalardan alımlarınızın bulunduğunu, ihracat KDV İadelerine ilişkin 

çalışmalarınız sırasında, şirketinize elektronik fatura düzenlemesi gerektiği halde, kağıt ortamında 

fatura düzenleyen firmaların olduğunun  anlaşıldığını, 421 Seri No.lu Tebliği elektronik fatura 

düzenlemesi gerektiği halde düzenlemeyen firmalara ilişkin düzenlemeyi esas aldığından, şirketinize 

elektronik fatura düzenlemesi gerektiği halde kağıt ortamında fatura düzenlediği sonradan anlaşılan 

firmalardan alınan kağıt ortamında düzenlenen faturaların geçerli olup olmayacağı, söz konusu 



faturalarda yer alan KDV'nin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı, indirim hesaplarından çıkartılması 

gerekip gerekmediği hususlarında Başkanlığımız görüşü istenilmiştir. 

           Bilindiği üzere; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, 

mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri "safi kurum kazancı" üzerinden hesaplanacağı, 

safi kurum kazancının tespitinde ise Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümlerinin 

uygulanacağı ve zirai faaliyetle uğraşan kurumların bu faaliyetlerinden doğan kazançlarının tespitinde 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 59 uncu maddesinin son fıkra hükmünün uygulanacağı hükme 

bağlanmıştır. 

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 38 inci maddesinde ise bilanço esasına göre ticari kazancın, 

teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet fark 

olduğu; bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce işletmeye ilave olunan değerlerin bu farktan 

indirileceği, işletmeden çekilen değerlerin ise farka ilave olunacağı; ticari kazancın bu suretle tespit 

edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu Kanunun 40 ve 41 inci 

maddelerine ilişkin hükümlerine uyulacağı hüküm altına alınmıştır. 

            Bu hükümler uyarınca, safi kurum kazancının tespit edilmesinde Kurumlar Vergisi Kanununun 8 

inci maddesi yanında Gelir Vergisi Kanununun 40’ıncı maddesinde yer alan giderler indirilebilecektir. 

            Bilindiği üzere; ticari kazancın tespitinde tahakkuk esası geçerli olup, bir giderin safı kazancın 

tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için mahiyet ve tutar itibariyle kesinleşmiş olması, kazancın 

elde edilmesi ve idamesi arasında bir illiyet bağının bulunması, kazancın elde edilmesine yönelik 

olması, bu giderlerin tevsik edici belgelere dayanması ve yasal kayıtlarda izlenmesi, karşılığında gayri 

maddi bir kıymet iktisap edilmemiş olması ve maliyete dahil edilecek giderlerden olmaması gerekir. 

            Ayrıca, Vergi Usul Kanununun " Vergi Kanunlarının Uygulanması ve İspat" başlıklı 3 üncü 

maddesinin (B) bendinde vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin 

gerçek mahiyeti esas olduğu ve vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek 

mahiyetinin yemin hariç her türlü delille ispatlanabileceği hüküm altına alınmıştır. 

           Bununla birlikte 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun " Vergi İndirimi" başlıklı 29. 

maddesinde; 

             "1. Mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer 

vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak aşağıdaki vergileri 

indirebilirler: 

 a) Kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri 

vesikalarda gösterilen katma değer vergisi, 

b) İthal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi, 

c)Götürü veya telafi edici usulde vergiye tabi mükelleflerden gerçek usulde vergilendirmeye 

geçenlerin, çıkarılan envantere göre hesap dönemi başındaki mallara ait fatura ve benzeri vesikalarda 

gösterilen katma değer vergisi, 

             2.  Bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamı, mükellefin vergiye 

tâbi işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki 



fark sonraki dönemlere devrolunur ve iade edilmez. Şu kadar ki, 28 inci madde uyarınca Bakanlar 

Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin 

gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek 

sınırı aşan vergi, bu mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli 

idareler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin % 51'i veya 

daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan işletmeler ile organize sanayi 

bölgelerinden  temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsuben ödenir. Yılı içinde 

mahsuben iade edilemeyen vergi izleyen yıl içinde talep edilmesi şartıyla nakden veya mükellefin 

yukarıda sayılan borçlarına mahsuben iade edilir. Bakanlar Kurulu, vergi nispeti indirilen mal ve 

hizmet grupları ile sektörler itibarıyla, iade hakkını kısmen veya  tamamen ya da  amortismana tabi 

iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisi ile sınırlı olmak üzere kaldırmaya; Maliye 

Bakanlığı, bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. 

            3.  İndirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili 

vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir." şeklinde 

hükümlere yer verilmiştir. 

            Diğer taraftan, Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası ile 

Bakanlığımıza verilen yetkiye istinaden yayımlanan 397 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 

anonim ve limited şirketlerin elektronik fatura oluşturmalarına, alıcısına iletmelerine, muhafaza ve 

istenildiğinde ibraz etmelerine izin verilmiş olup, anılan Tebliğin 4 üncü  bölümünün   416   Sıra   Nolu 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değiştirilmesi neticesinde ise   213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 

232 nci maddesi kapsamında fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflere (gerçek ve tüzel kişilere) 

belirli usul ve esaslar çerçevesinde elektronik fatura uygulamasından yararlanma hakkı tanınmış olup, 

ayrıca 421 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bazı mükellef gruplarına elektronik defter 

tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilmiştir. 

            Söz konusu Tebliğin, "3. Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunluluğu" başlıklı kısmının 

"3.1. Kapsama Giren Mükellefler" alt başlıklı bölümünde; 

           " 3.1.1. Yukarıda yer verilen yetkilere istinaden Bakanlığımızca aşağıda sayılan mükellef 

gruplarına elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu 

getirilmiştir. 

            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. 

            3.1.3. Bu Tebliğ veya 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında elektronik 

fatura uygulamasından yararlanan mükelleflerin birbirlerine yapmış oldukları mal teslimi veya hizmet 

ifaları için elektronik fatura düzenlemeleri zorunludur.          

 



            3.1.4. Elektronik Fatura Uygulamasından yararlanan kayıtlı kullanıcıların güncel listesi 

www.efatura.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. 

            3.1.5. Elektronik Fatura Uygulamasından yararlanan mükellefler fatura düzenlemeden önce 

muhatabın www.efatura.gov.tr internet adresinde yer alan kayıtlı kullanıcı listesine kayıtlı olup 

olmadığını kontrol edecekler, kayıtlı kullanıcı ise elektronik fatura, kayıtlı kullanıcı değilse kâğıt fatura 

düzenleyeceklerdir. 

            3.1.6. Bu Tebliğ kapsamındaki mükelleflerden mal veya hizmet alan ve belirlenen hadlerin 

altında kalan mükelleflerin de istemeleri halinde elektronik defter ve elektronik fatura 

uygulamalarından yararlanabilecekleri tabiidir." açıklamalara yer verilmiştir. 

            Aynı Tebliğin; "Sorumluluk ve Cezai Yaptırımlar" başlıklı 5'inci bölümünün 5.4 bendinde 

"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." hükümlerine yer 

almaktayken,  bu kısım 448 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 4/4/2015 tarihinden itibaren 

kaldırılmış ve 447 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 4/4/2015 tarihinden geçerli olmak 

üzere 397 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin " 9. Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler" başlıklı 

bölümü yeniden düzenlenmiş ve " Elektronik fatura uygulamasına dâhil olan mükelleflerin elektronik 

fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere düzenleyecekleri faturaların elektronik fatura 

olması zorunludur. Bu zorunluluğa uymayan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununda öngörülen 

cezai hükümler uygulanacaktır." hükmüne yer verilmiştir. 

            Bununla birlikte ; 213 Sayılı VUK Kanununun mükerrer 242 nci maddesi uyarınca elektronik bir 

belge niteliğinde olan elektronik faturanın taraflarca düzenlenmesi ve alınması mecburiyeti 

bulunmakta olup, Vergi Usul Kanununda ve diğer vergi kanunlarında faturaya ilişkin olarak yer alan 

hükümler elektronik fatura için de geçerlidir. 

            Anılan Kanunun, 231 inci maddesinde, faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten 

itibaren azami 7 gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç 

düzenlenmemiş sayılacağı, 353 üncü maddesinin birinci bendinde ise fatura düzenlememe ve 

almama fiillerine kesilecek özel usulsüzlük cezası hükme bağlanmıştır. 

            Buna göre; elektronik fatura düzenlenmesi gerektiği halde kağıt ortamında fatura düzenlenmiş 

olması, Vergi Usul Kanununda öngörülen ceza hükümlerinin uygulanmasını gerektirmekle birlikte, 

fatura içeriği mal teslimi veya hizmet ifasının yapılmadığı anlamına gelmeyeceğinden mal teslimi veya 

hizmetin ifa edilmiş olması ile Katma Değer Vergisi açısından vergiyi doğuran olay gerçekleşmektedir. 

Ayrıca fatura içeriği mal teslimi veya hizmet ifasının kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile 

illiyet bağının bulunması, kazancın elde edilmesine yönelik bulunan ve karşılığında gayri maddi bir 

kıymet iktisap edilmemiş ve maliyete dahil edilecek mahiyette olmaması durumunda da faturaya 

konu tutarın kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi ve faturada gösterilen KDV’nin 3065 

sayılı KDV Kanununu 29. maddesinde belirtilen şartları taşıması şartıyla söz konusu KDV’nin indirim 

olarak dikkate alınması 213 sayılı VUK un 3. maddesi gereğidir. 

         Bu nedenle; vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esas 

olduğundan; gerçek bir işleme (mal teslimi veya hizmet ifası) dayanan harcamaların elektronik 



ortamda düzenlenen fatura yerine kağıt ortamında düzenlenen fatura ile tevsik edilmesinin, Vergi 

Usul Kanununda öngörülen cezai hükümlerin uygulanması haricinde safi kazancın tespitinde gider 

olarak dikkate alınmasına ve faturada gösterilen ve KDV  Kanununun 29. maddesinde belirtilen 

şartları taşıyan KDV nin indirimine engel olmadığı tabiidir. 

            Diğer taraftan, kağıt ortamında bir fatura düzenlense bile, zorunluluk kapsamındaki 

mükelleflerin düzenlemesi gereken asıl belge olan e-faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı 

tarihten itibaren 7 gün içinde düzenlenmemiş olması durumunda, düzenlenmeyen e-fatura için bu 

belgeyi düzenlemek ve almak zorunda olanlara Kanunun 353 üncü maddesinin birinci bendine göre 

özel usulsüzlük cezasının kesilmesi gerekmektedir. 

              Bilgi edinilmesini rica ederim. 

ÖZELGE 7: Takvim Yılı İçerisinde Geç Gönderilen E-Fatura Hk. 
 

Sayı: 11395140-105[229-2014/VUK1-18343]-93876     Tarih: 12/11/2015 

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, düzenlemiş olduğunuz 15/01/2014 tarihli iki adet e-

Faturanın özel entegratörde oluşan fatura numarası karışıklığından dolayı karşı firmaya ulaşmadığı, 

şirketinizin söz konusu e-Faturaları Ocak/2014 dönemi KDV ve Bs formlarında beyan ve bildirimde 

bulunduğu, ancak alıcı firmanın e-faturaların kendisine ulaştırılamaması nedeniyle herhangi bir beyan 

ve bildirimde bulunamadığı belirtilerek, söz konusu durumda firmanızın ne yapması gerektiği 

hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir. 

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Kayıt Zamanı" başlıklı 219 uncu maddesinde; "Muameleler 

defterlere zamanında kaydedilir. Şöyle ki; 

            a) Muamelelerin işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve vuzuhunu 

bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmesi 

caiz değildir. 

            b) Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri, primanota ve bordro gibi yetkili amirlerin imza 

ve parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yürüten müesseselerde, muamelelerin bunlara 

işlenmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, muamelelerin esas defterlere 45 

günden daha geç intikal ettirilmesine cevaz vermez." 

              hükümleri yer almaktadır.                    

            Mezkur Kanunun  229 uncu maddesinde; "Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında 

müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından 

müşteriye verilen ticari vesikadır." şeklinde tanımlanmış, aynı Kanunun 231'inci maddesinin (5) 



numaralı bendinde ise; "Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün 

içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır" hükmüne 

yer verilmiştir. 

            Faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve 

ibraz edilmesine ilişkin usul ve esasların açıklandığı 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliğinin (3.) bölümünde e-faturanın yeni bir belge türü olmadığı, kağıt fatura ile aynı hukuki 

niteliklere sahip olduğu açıklandıktan sonra "e-Fatura Düzenlenmesi ve İletilmesi" başlıklı (5.) 

bölümünün beşinci paragrafında "Mükellefler e-Fatura düzenlerken, bu Tebliğde belirtilmeyen 

hususlarda süreler başta olmak üzere Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer kanun ve düzenlemelerde yer 

alan usul ve esaslara uymak zorundadır." açıklaması yapılmıştır. 

            Bilindiği üzere, 04.02.2010 tarihinde yayınlanan 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 

ile bilanço usulüne göre defter tutan mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine 

ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarının bildirilmesinde uygulanacak usul 

ve esaslar ile bildirim hadleri yeniden belirlenmiş ve Tebliğin, 2.1. "Dönemi" başlıklı bölümde  

yükümlülük kapsamındaki mükelleflerin mal ve/veya hizmet alış/satışlarının aylık dönemler itibariyle 

bildirilmesi gerektiği, mal ve/veya hizmet alış/satışlarının bildirilecekleri aylık dönemlerin, bunlara 

ilişkin belgelerin düzenlenme tarihi dikkate alınarak belirleneceği ifade edilmiştir. 

         Ayrıca, aynı Tebliğin 4.2. "Bildirimlerin Düzeltilmesi" başlıklı bölümüne göre; mükellefler 

elektronik ortamda gönderip onayladıktan sonra, bildirimlerinde hata veya eksiklik bulunduğunu 

tespit etmeleri halinde, bunları yeniden düzenleyerek göndermek suretiyle düzeltme yapabilirler. 

            Ba ve Bs bildirim formlarından herhangi birinde hata yapıldığının belirlenmesi halinde, sadece 

hata yapılan bildirim formunun düzeltilerek gönderilmesi gerekmektedir. 

             Düzeltme işlemlerinde, hatalı veya eksik olarak düzenlenmiş bulunan bildirim formları 

tamamen iptal edilmekte ve düzeltmeleri içerecek şekilde düzenlenerek verilen bildirim formu geçerli 

kabul edilmektedir. Dolayısıyla, düzeltme amacıyla düzenlenen bildirim formlarının, daha önce 

bildirimde bulunulmamış gibi tüm alış-satış bilgilerini içerecek şekilde doldurulması gerekmektedir. 

      Bildirimlerin verilme süresi içerisinde yapılan düzeltmelerde herhangi bir ceza uygulanmayacak 

olup, bu süre geçtikten sonra yapılan düzeltmelerde ise, düzeltilen her bir form için ayrı ayrı olmak 

üzere Vergi Usul Kanununun mükerrer 355'inci maddesi hükmü uyarınca işlem yapılacaktır. 

           Diğer taraftan, Katma Değer Vergisi Kanununun; 

             - 29/1-a maddesinde mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan 

katma değer vergisinden, kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak 

düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılacağı, 

             - 29/3 üncü maddesinde indirim hakkının, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği takvim yılı 

aşılmamak şartıyla ilgili belgelerin kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde 

kullanılabileceği, 

             -34/1 inci maddesinde verginin indirim konusu yapılabilmesi için fatura ve benzeri belgelerde 

ayrıca gösterilmesi ve bu belgelerin kanuni defterlere kaydedilmesi şartıyla indirilebileceği, 



             -53 üncü maddesinde bu Kanunda geçen fatura ve benzeri vesikalar tabirinin Vergi Usul 

Kanununda düzenlenen vesikaları ifade ettiği 

            hüküm altına alınmıştır. 

            Aynı Kanunun 54/1 inci maddesine göre; katma değer vergisi mükellefleri, tutulması mecburî 

defter kayıtlarını bu verginin hesaplanmasına ve kontrolüne imkân verecek şekilde düzenleyecekler 

ve bu kayıtlarda en az 

            a) Vergi konusu işlemlerin mahiyeti, vergisiz tutarları, hesaplanan vergi, indirilebilir vergi 

miktarlarını, 

            b) Vergiden istisna edilen işlemlerin, indirim hakkı tanınan ve tanınmayanlara göre mahiyeti ve 

ayırımı ile hesaplanan indirilebilir vergi miktarını, 

           c) İndirim konusu yapılamayacak işlemlerin niteliği ve bu işlemlerle ilgili vergi miktarlarını, 

            d) Matrah ve indirim miktarlarındaki değişmelerle, ödenen, terkin edilen ve iade olunan 

vergileri açıkça göstereceklerdir. 

            Buna göre;  firmanız tarafından düzenlenmiş ve KDV Beyannamesi ile Bs formunda bildirilmiş 

olan 15/01/2014 tarihli iki adet e-Faturada gösterilen KDV 'nin, KDV Kanununun yukarıda belirtilen " 

indirim", " indirimin belgelendirilmesi" ve "kayıt düzeni" hükümleri uyarınca, vergiyi doğuran olayın 

meydana geldiği takvim yılı aşılmamak kaydıyla bu belgelerin kanuni defterlere kaydedildiği 

vergilendirme döneminde KDV indirimi mümkün bulunmaktadır. 

             Ayrıca  entegrasyon ve özel entegrasyon yöntemi kullanıcıları tarafından  e-fatura sistemi  

üzerinden gönderimi yapılıp gönderim süreci tamamlandığı halde alıcıya teslimi başarısız olan  e-

faturaların yeni bir zarfa konularak tekrar gönderilmesi teknik olarak mümkün bulunduğundan 

Başkanlığımızca yapılan incelemede özel entegrasyon yöntemi kullanıcısı olduğunuz tespit edilmiş 

olup, tarafınızca bahse konu e-faturaların yeni bir zarfa koyularak tekrar gönderim yapılabileceği 

tabiidir. 

            Bilgi edinilmesini rica ederim. 

ÖZELGE 8: Taksitlendirme Sistemi İle Takip Eden Hizmet Faturaları 

Hakkında 
 

Sayı: 11395140-105[351-2015/VUK1-19063]-64499       Tarih: 29/06/2015 

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

   İlgi özelge talep formunuzda; kampanya kapsamında teslim edilen cihaz için düzenlemiş 

olduğunuz faturada, fatura tutarının bir kısmının faturanın vadesi yerine müşteri ile anlaşılan 



taksitlendirme sistemi ile takip eden aylık hizmet faturalarına ilave edilen taksitlendirme satırı ile 

tahsil edilmesi durumunda, taksitler tamamlanıncaya kadar "Fatura Tutarı" ile "Ödenecek Tutar" 

satırlarındaki tutarların eşit olmadığını belirterek, bu şekildeki fatura düzenleme yönteminin vergi 

mevzuatı ve elektronik fatura kılavuzlarındaki yönlendirmelere aykırı olup olmadığı hususunda 

Başkanlığımız görüşünü talep ettiğiniz anlaşılmıştır. 

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde fatura, satılan emtia veya yapılan iş 

karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar 

tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmış, 230 uncu maddesinde "Faturada en az 

aşağıdaki bilgiler bulunur: 

            1. Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası; 

             2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap 

numarası; 

           3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası; 

           4. Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı ; 

           5. Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası..." hükmüne yer verilmiştir. 

             Anılan Kanunun 231 inci maddesinin (5) numaralı bendinde faturanın, malın teslimi veya 

hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde 

düzenlenmeyen faturanın hiç düzenlenmemiş sayılacağı, 232’nci maddesinde ise fatura kullanma 

mecburiyetinde (fatura vermek ve almak zorunda) olanlar hükme bağlanmıştır. 

            Öte yandan, 416, 421, 424, 433 ve 447 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile 

değişik 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, Vergi Usul Kanununun Bakanlığımıza 

verdiği yetkiye istinaden faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda 

iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır. Söz konusu 397 sıra 

numaralı Genel Tebliğin 3 üncü bölümünde, elektronik faturanın (e-fatura) yeni bir belge olmadığı, 

kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip olduğu, 5 inci bölümünde, mükelleflerin e-fatura 

düzenlerken, bu Tebliğde belirtilmeyen hususlarda süreler başta olmak üzere Vergi Usul Kanunu ve 

ilgili diğer kanun ve düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uymak zorunda olduğu 

düzenlemelerine yer verilmiştir. 

            Yukarıda yer verilen hüküm ve düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere; 

            - Vergi Usul Kanunu bakımından fatura, satılan emtia veya yapılan işe ilişkin bedelin ödenmiş 

olup olmadığına bakılmaksızın düzenlenmesi zorunlu olan ve tahakkuka ilişkin bir ticari vesikadır. 

Ödenecek tutarı gösteren bir ödeme belgesi değildir. 

            - Vergi Usul Kanununda faturada bulunması zorunlu olan asgari bilgiler sayılmış olup, başka 

bilgilerin bulunmayacağına ilişkin bir hükme yer verilmemiştir. Dolayısıyla, faturada bulunması 

zorunlu olan bilgilerin okunmasına engel teşkil etmeyecek ve faturanın esas niteliğini bozmayacak 

şekilde bilgilendirme notları eklenmesi (reklâm, logo, slogan, resim, bilgilendirme notları, barkod) 

mümkün bulunmaktadır. 



            - 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıkça belirtildiği üzere e-fatura yeni 

bir belge değildir ve e-fatura düzenlenirken Vergi Usul Kanununu hükümlerine uyulması zorunludur. 

         Öte yandan e-Fatura uygulaması açısından  kullanıcıların ihtiyaç duyacağı temel bilgileri vermek 

amacıyla hazırlanan ve www.efatura.gov.tr  adresinde yayınlanan "Ek-4 UBL-TR Klavuzları" 

bölümünde yer alan  UBL-TR (Ortak Elemanlar) Klavuzunun 2.2.18 MonetaryTotal  alanının altında 

ödenecek tutara karşılık gelen  PayableAmount kısmının zorunlu alan olduğu belirtilmiştir. 

                  Bu itibarla, "ödenecek tutar" bilgisinin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre faturada 

bulunması zorunlu olmadığından, istenilmesi halinde faturanın esas niteliğini bozmayacak şekilde 

belgenin farklı bir yerinde gösterilebilmesi mümkündür. 

             Ancak e-fatura uygulaması içerisinde "Ödenecek Tutar" alanı UBL-TR açısından faturada 

girilmesi zorunlu bir alan olduğundan "Fatura Tutarı" ile "Ödenecek Tutar" kısmının birbirinden farklı 

olması faturanın Vergi Usul Kanunu açısından geçerliliğini etkilemeyeceği tabiidir. 

ÖZELGE 9: Elektronik faturada red süresi hk. 
 

Sayı : 67854564-1741-317              Tarih: 26/06/2015 

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

         

           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. 

            Bilindiği üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229'uncu maddesinde Faturanın, satılan emtia 

veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi 

yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 

"Fatura ve teyit mektubu" başlıklı 21'inci maddesinin (1) nolu fıkrasında faturanın; ticari işletmesi 

bağlamında bir mal satmış, üretmiş, bir iş görmüş veya bir menfaat sağlamış olan tacirden, diğer 

tarafın isteyeceği ve bedel ödenmiş ise bunun da gösterildiği belge olduğu hüküm altına alınmış ve 

aynı maddenin (2) nolu fıkrasında da " Bir fatura alan kişi aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde, 



faturanın içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa bu içeriği kabul etmiş sayılır." hükmüne yer 

verilmiştir. 

             Ayrıca 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242'nci maddesinin ikinci fıkrası ile Maliye 

Bakanlığının elektronik defter, kayıt ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası 

ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkin 

usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu belirtilmiş ve aynı maddede Vergi Usul Kanunu ve diğer 

vergi kanunlarında defter, kayıt ve belgelere ilişkin olarak yer alan hükümlerin elektronik defter, kayıt 

ve belgeler için de geçerli olduğu, Maliye Bakanlığının, elektronik defter, belge ve kayıtlar için diğer 

defter, belge ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslardan farklı usul ve esaslar belirlemeye yetkili olduğu 

hükme bağlanmıştır. 

            Maliye Bakanlığına tanınan bu yetki çerçevesinde; yaygın olarak kullanılan belgelerden biri 

olan faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz 

edilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği 397 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 

05.03.2010 tarih ve 27512 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

             Söz konusu Genel Tebliğin: 

1.    "3.Genel Olarak e-Fatura" başlıklı bölümünde; e-Faturanın yeni bir belge türü olmadığı, kağıt 

fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip olduğu, 

2.    ''5.e-Fatura Düzenlenmesi ve İletilmesi'' başlıklı bölümünde; e-Faturanın, bu Tebliğde belirlenen 

usul ve esaslara uygun olarak düzenlenmesi, gönderme veya alma işlemlerinin de Başkanlık 

tarafından oluşturulan e-Fatura Uygulaması aracılığı ile gerçekleştirilmesinin zorunlu olduğu, 

faturaların elektronik belge olarak oluşturulması ve gönderilmesinde uyulması gereken format ve 

standartların http://www.efatura.gov.tr/ internet adresinde duyurulmuş olduğu, e-faturanın bu 

Tebliğde belirlenen usul ve esaslar ile söz konusu format ve standartlara uygun olarak 

düzenlenmemesi veya düzenlense dahi e-Fatura Uygulaması aracılığı ile gönderilmemesi veya 

alınmaması durumunda Vergi Usul Kanunu kapsamında düzenlenmiş fatura hükmünde olmayacağı, 

mükelleflerin e-Fatura düzenlerken, bu Tebliğde belirtilmeyen hususlarda süreler başta olmak üzere 

Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer kanun ve düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uymak zorunda 

oldukları, 

3.    "11.Diğer Hususlar" başlıklı bölümünde; Gelir İdaresi Başkanlığının, e-Fatura Uygulamasının 

altyapısı ve işleyişini göz önünde bulundurarak, ilgilisine bilgi vermek suretiyle, e-Fatura 

Uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin başvurularının yanıtlanmasını belli bir süre 

erteleyebileceği veya başvuruları sıraya koyabileceği veya önceden haber vermek ve hazırlıklar için 

yeterli zaman tanımak kaydıyla, uygulama ile ilgili her türlü standart ile diğer teknik konularda genel 

veya özel değişiklikler yapabileceği gibi uluslararası standartlara uyma zorunluluğu getirebileceği, 

belirtilmiştir. 

        Söz konusu Genel Tebliğ uyarınca Gelir İdaresi Başkanlığınca e-Fatura Uygulamasından 

yararlanma yöntemlerine göre 3 temel Teknik Kılavuz yayımlanmış ve bu kılavuzların fatura 

senaryoları ile ilgili bölümlerinde e-faturaların Temel ve Ticari olmak üzere iki senaryo baz alınarak 

düzenlenebileceği, bu senaryolar ile ilgili olarak UBL-TR Kılavuzları paketinde yer alan senaryolar 

kılavuzlarında gerekli açıklamaların yapıldığı belirtilmiştir. Ticari fatura senaryosu kılavuzunun "2.3 



Taraflar ve Rolleri" başlıklı bölümünde, tarafların ticari fatura düzenlenebilmesi için önceden anlaşmış 

olmaları gerektiği belirtilmiştir. 

  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. 

 Satıcısı tarafından düzenlenen e-Faturaların, elektronik fatura uygulaması üzerinden 

Başkanlık Bilgi Sistemlerince şema ve şematron kontrollerine tabi tutulduktan ve alıcısının posta 

kutusuna başarılı şekilde iletildikten sonra uygulama kılavuzlarında belirtilen sistem yanıtı alıcı 

tarafından dönülmektedir. Bu sistem yanıtları, uygulama yanıtı şeklinde iletilen "kabul", "red" veya 

"iade" yanıtları ile farklılık arz etmektedir. Sistem yanıtları elektronik belgenin alıcının posta kutusuna 

elektronik olarak güvenli bir şekilde iletilmiş olduğunun tespiti açısından sistem tarafından otomatik 

olarak üretilirken, uygulama yanıtları alıcı tarafından (sistem tarafından otomatik olmaksızın) 

faturanın içeriğini kabul veya red etmek amacıyla oluşturulan ve elektronik imza mahiyetindeki mali 

mühür ile imzalanan elektronik bir belge mahiyetindedir. 

            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. 

Bununla birlikte Başkanlığımızca e-Fatura uygulamasını portal yöntemi ile kullanan 

mükelleflerin düzenlemiş oldukları ticari fatura senaryosundaki faturalara alıcıları tarafından itiraz 

(red) yanıtı dönülebilmesi 8 (sekiz) günlük süre ile sınırlandırılmış olmakla birlikte, Entegrasyon ve 

özel entegrasyon yöntemlerinde ise itiraz (red) yanıtı dönülebilmesi 8 (sekiz) günlük süre sınırı, kısıtı 

"e-Fatura Uygulaması Entegrasyon Klavuzu"nda 05.01.2015 tarihinde yapılan düzenleme ile 

15.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere getirilmiş ve söz konusu kılavuz www.efatura.gov.tr 

adresinde yayınlanmış ve 15.01.2015 tarihi itibariyle Entegrasyon ve Özel Entegrasyon yöntemi 

kullanıcılarının sistemlerinde buna yönelik güncellemelerini yapmak zorunda oldukları belirtilmiştir. 

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. 

             Bilgi edinilmesini rica ederim. 

 

ÖZELGE 10:Nev'i değişikliği yapılarak anonim şirkete dönüşen 

şirketin elektronik defter tutma ve elektronik fatura düzenleme 

yükümlülüğü ile başvuru süresinin geçirilmesi halinde uygulanacak 

cezai yaptırım hk. 
 

Sayı:27575268-105*Mük.242-2013-524]-588              Tarih:04/06/2015 

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

   İlgi özelge talep formunuzda; ………..Vergi Dairesi Müdürlüğünün ……….vergi numaralı 

mükellefi olduğunuzu, şirketinizin limited şirket olarak faaliyet göstermekte iken, 28/08/2013 

tarihinde nev’i değişikliği kararı alarak anonim şirket statüsüne dönüştüğü ve kararın ticaret sicilinde 

06/09/2013 tarihinde tescil ve ticaret sicil gazetesinde de 11/09/2013 tarihinde ilan edildiği, limitet 

şirket olarak e-fatura ve e-defter uygulaması için müracaatta bulunulduğu ve müracaatınıza binaen 

mühür ve diğer işlemlerinizin limitet şirket üzerinden gerçekleştirildiği, ancak yönetim değişikliği 



nedeniyle mührün teslim alınamadığı belirtilerek, nev’i değişikliğinden dolayı vergi numarası da 

değişen şirketinizin, e-fatura ve e-defter tutma zorunluluğunun bulunup bulunmadığı, zorunluluk 

kapsamında bulunması halinde ne yapılması gerektiği, müracaat süresi geçtiğinden herhangi bir cezai 

müeyyidenin uygulanıp uygulanmayacağı, 2014 yılında e-defter uygulamasına geçilip geçilmeyeceği 

ve bu süre zarfında defter tasdiki yapılıp yapılmayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü talep 

edilmiştir. 

            Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 242'nci maddesinin iki numaralı 

fıkrası ile Bakanlığımıza elektronik defter, kayıt ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, 

muhafazası ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi 

uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi verilmiştir. 

            Bu yetkiye istinaden 05/03/2010 tarih ve 27512 sayılı Resmi Gazetede  397 Sıra No'lu Vergi 

Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik fatura (e-fatura) kullanımına ilişkin usul ve esaslar 

belirlenerek mükelleflerin elektronik fatura oluşturmalarına, alıcısına iletmelerine, muhafaza ve 

istenildiğinde ibraz etmelerine izin verilmiş 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmi Gazetede 1 Sıra 

No'lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile de Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulması zorunlu olan 

defterlerden www.edefter.gov.tr internet adresinde format ve standardı yayımlanan defterlerin 

elektronik ortamda oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 

             Ayrıca; 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 242 inci maddesinin ikinci fıkra hükmü ile 

verilen yetki çerçevesinde;  e-fatura ve e-deftere geçmek zorunda olan mükelleflerimizin 

belirlenmesine ilişkin olarak 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 14/12/2012 tarih ve 

28497 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

            Söz konusu tebliğin “3.1. Kapsama Giren Mükellefler” ve “3.2. Elektronik Fatura ve Elektronik 

Deftere Geçiş Süresi”  başlıklı bölümlerine göre 14/12/2012 tarihi itibariyle; 

            a) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile 

bunlardan 2011 takvim yılında mal almış ve 31.12.2011 tarihi itibariyle 25 Milyon TL ve üzeri brüt 

satış hasılatına sahip olan mükelleflerin, 

            b) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal 

edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal almış ve 31.12.2011 tarihi itibariyle 10 Milyon TL ve 

üzeri brüt satış hasılatına sahip olan mükelleflerin, 

            2013 takvim yılında e-fatura uygulamasına ve 2014 takvim yılı içerisinde de e-defter 

uygulamasına geçme zorunluluklarının bulunduğu belirtilmiştir.  

            Bununla birlikte; 421 Sıra Numaralı VUK Tebliği ile, Tebliğde sayılan mükellef gruplarına 

01.01.2014 tarihi itibariyle elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilmiş, söz 

konusu tarih 433 Sıra Numaralı VUK Tebliği ile değiştirilerek 01.04.2014 olarak yeniden belirlenmiştir. 

Buna göre, 01.04.2014 tarihi itibariyle elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğuna 

uymayanlara anılan Kanunun mükerrer 355 inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezasının kesilmesi 

gerekmektedir. 

            Öte yandan, 01.09.2013 tarihi itibariyle e-fatura uygulamasına geçmek için başvuru yapmak 

zorunda olup bu tarih itibariyle başvuru yapmayanlara, evrak ve vesikalarla ilgili olarak yapılan 



düzenlemelere ilişkin hükümlere uyulmamış olmasından dolayı Kanunun 352’nci maddesinin ikinci 

derece usulsüzlüklerle ilgili 7 numaralı bendine göre usulsüzlük cezasının kesilmesi gerekmektedir. 

            Buna göre, 01.09.2013 tarihi itibariyle e-fatura uygulamasına geçmek için başvuru yapmayıp 

01.04.2014 tarihi itibariyle de elektronik fatura uygulamasına dâhil olmayanlara yukarıda bahsedilen 

usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezasının ayrı ayrı  kesilmesi icap etmektedir. 

           Ayrıca Konuya ilişkin olarak  08/02/2013 tarih ve 58 ve 67 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu 

Sirkülerlerinde zorunluluk kapsamında bulunan mükelleflerin e-fatura ve e-defter uygulamalarına 

geçiş zamanı hakkında ilave açıklamalarda bulunularak;   421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliği kapsamında elektronik defter tutma zorunluluğu bulunan mükelleflerden; elektronik defter 

uygulamasına 2014 Aralık ayı içerisinde başvuranların 1/1/2015 tarihinden itibaren, elektronik defter 

uygulamasına 2014 Aralık ayından önce başvuranların en geç 2014 Aralık ayından başlamak üzere, 

Özel hesap dönemine tabi olanların ise 1/12/2014 tarihinden önce elektronik defter uygulamasına 

başvuru yapmaları ve en geç 2014 Aralık ayı içerisinde, elektronik defter tutmaya başlamaları 

gerektiği belirtilmiştir. 

            397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "Mali Mühür" başlıklı 7'nci bölümünde 

tüzel kişilerin ve diğer kurumların herhangi bir nedenle unvanlarının değişmesi halinde, eski unvanı 

barındıran sertifikaları geçerliliğini kaybedeceğinden, unvan değişikliğini izleyen 15 gün içerisinde yeni 

unvanına uygun sertifika başvurusu yapılmasının gerektiği belirtilmiştir.  

            Diğer taraftan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 180’inci maddesinde ise, bir şirketin hukuki 

şeklini değiştirebileceği ve yeni türe dönüştürülen şirketin eski şirketin devamı niteliğinde olduğu, 

181’inci maddesinde ise bir sermaye şirketinin başka türde bir sermaye şirketine dönüşmesinin 

geçerli türde değişiklik olduğu belirtilmiştir. 

            Yapılan açıklamalar çerçevesinde, 11/09/2013 tarihi itibariyle nev’i (tür) değişikliği yapılarak 

limitet şirketten, anonim şirkete dönüşen şirketinizin, eski şirketin devamı niteliğinde olması 

nedeniyle,  nev’i değişikliği neticesinde doğan anonim şirket açısından e-fatura ve e-defter 

uygulamasına geçme zorunluluğu,  limitet şirket ile aynı çerçevede değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Bir başka ifade ile 421 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen koşulların limitet şirket 

açısından oluşmuş olması durumda, limitet şirketin e-fatura ve e-defter uygulamalarına geçme 

zorunluğu için ilgili 397, 421, 433  Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ve 58 ve 67 

Numaralı  Vergi Usul Kanunu Sirkülerlerde belirlenen uygulama esasları, başvuru ve uygulamaya 

başlama süreleri, anonim şirket için de aynı şekilde geçerliliğini korumaktadır. 

            Öte yandan nevi değişikliği yapmış olan firmanız önceki şirketin devamı sayıldığından yasal 

süresinde e-Fatura başvurusu yapmanız durumunda herhangi bir cezai yaptırım uygulanması 

gerekmemekte  olup, nevi değişikliğine gitmeden önce söz konusu sürede başvuru yapılmamış olması 

halinde ikinci derece usulsüzlük cezası uygulanması gerekmektedir. 

            Bununla birlikte; 421 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde belirtilen e-Fatura ve e-Defter 

uygulaması zorunluluk kapsamında olma şartlarını taşıyor olmanız halinde 67 No.lu VUK Sirkülerinde 

belirtilen süreler içerisinde e-Defter uygulamasına da geçme zorunluluğunuz bulunmakta olup, 

zorunluluk şartlarını taşımadığınız halde ihtiyari olarak e-Fatura uygulamasına dahil olmanız 

durumunda e-Defter uygulamasına da geçme zorunluluğunuzun bulunmadığı tabiidir. 



            Ayrıca mali mühür için limited şirket adına başvuru yapılması ve mali mühür açısından eski 

unvanın geçerliliği sona ermiş olması nedeniyle, unvan değişikliğini (nev’i değişikliğini) izleyen 15 gün 

içerisinde yeni unvanınıza uygun sertifika (Mali Mühür) başvurusu yapılması ve nev'i değişikliğine 

ilişkin ticaret sicil gazetesi fotokopisi ve durumu açıklayan bir dilekçe ile posta yoluyla Başkanlığımıza 

ulaştırılması gerekmektedir. Yeni mali mühür temin edilene kadar e-Fatura ve e-defter 

uygulamasından eski unvana ilişkin olarak düzenlenen mali mührün kullanılması ve bu süre içinde 

düzenlenen e-faturalarda yeni unvan ve Vergi Kimlik Numarası bilgilerine faturanın açıklama alanında 

yer verilmesi imkanı bulunmaktadır. 

             Öte yandan  e- defter başvurunuza ilişkin Başkanlığımızca bildirilen   uygulamaya  geçiş 

tarihinden önceki dönemler için  yevmiye defteri ve defter-i kebir defterlerinizi 213 Sayılı VUK 

Kanununun defter tutmayla ilgili 176'ncı madde ve izleyen maddelerinde yer alan hükümler 

çerçevesinde kağıt ortamında tasdik ettirip kullanmanız gerekmekte olup,  uygulamaya geçiş 

tarihinden sonraki dönemler için ise yevmiye defteri ve defter-i kebir defterlerinizi e-defter 

uygulamasına dahil olarak elektronik defter olarak elektronik ortamda tutacağınızdan bu 

defterlerinize ilişkin olarak noter tasdiki yaptırmanıza gerek bulunmamaktadır. 

             Bilgilerinize rica ederim. 

 

ÖZELGE 11: E-Arşiv Fatura uygulaması. 
 

Sayı: 64597866-105*MÜK.242-2014]-12910                       Tarih:21/05/2015 

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

        

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Başkanlığımız …………vergi kimlik numaralı mükellefi olan 

şirketinizin, mevcut süreçte faturaların ikinci nüshalarını EFKS kapsamında sakladığı, abonelerin talep 

etmesi durumunda ise söz konusu faturaların elektronik imzalı olarak talep eden abonelere 

gönderildiği, 31.12.2014 tarihi itibariyle e-arşiv uygulamasına geçmenizle birlikte, düzenlenecek 

faturaların mali mühürlü olarak saklanacağı ve abonelerinize de mali mühürlü olarak iletileceği, ancak 

şirketinizce 31.12.2014 tarihinden sonra elektronik imzanın kullanılmayacağı belirtilerek, aboneleriniz 

tarafından e-arşiv uygulamasına geçeceğiniz tarihten önceki  bir döneme ait (örneğin Haziran 2014) 

faturanın talep edilmesi durumunda, söz konusu faturanın mali mühürlü olarak iletilmesinin mümkün 

olup olmayacağı hususunda tereddüt oluştuğundan Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.  

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde fatura, satılan emtia veya yapılan iş 

karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar 

tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmış, 230 uncu maddesinde ise faturanın 

şekli belirtilerek içermesi gereken asgari bilgiler sayılmıştır. Anılan Kanunun 231 inci maddesinde de 



fatura düzenlenmesinde uyulacak kaidelere, 232 nci maddesinde ise fatura kullanma mecburiyetine 

ilişkin esaslara yer verilmiştir. 

           

             Anılan Kanunun 227 nci maddesinin 4. fıkrası, mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı bendi 

ile aynı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin 1 ve 3 numaralı bentlerinin Maliye Bakanlığına tanıdığı 

yetkilere istinaden, yaygın olarak kullanılan belgelerden biri olan faturanın elektronik belge olarak 

düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin usul ve esaslar 397, 

416, 421, 424 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile 58 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu 

Sirkülerinde, faturanın elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda 

muhafaza ve ibraz edilmesine imkân tanıyan e-Arşiv Uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ise 433 sıra 

numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır. 

         Bu çerçevede, elektronik fatura uygulamasının başlangıç adımı olarak  "Elektronik Fatura Kayıt 

Sistemi" (EFKS) hayata geçirilmiştir. 

          EFKS, kurum ve kuruluşların düzenledikleri faturalarda bulunan bazı bilgilerin, belirlenen 

uygulama ve veri standartları çerçevesinde Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine aktarılması şartı ile 

faturalara ait ikinci nüshaların kağıt olarak saklanması zorunluluğunu ortadan kaldıran; ayrıca 

alıcılarına verilmek üzere hazırlanan birinci nüsha faturaların da güvenli elektronik imzalı dijital belge 

şeklinde oluşturulmasına imkan sağlayan pilot bir uygulamadır. 

         Tasarımı itibariyle bir e-fatura çözümü olmaktan ziyade, elektronik arşivleme çözümü olan 

sistem içerisinde birinci nüsha faturaların elektronik imzalı pdf dokümanları şeklinde oluşturulmasına 

da sınırlı bir biçimde izin verilmiştir. Söz konusu izin ile ilgili olarak 433 sıra numaralı Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliğinin "13-Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) Kapsamında Düzenlenen 

Faturalar" başlıklı bölümünde gerekli açıklamalar yapılmış olup, bu kapsamda yer alan mükelleflerin 

tebliğin yayım tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde e-Fatura Uygulaması ile e-Arşiv Uygulamasına 

entegre olmaları gerekmektedir. 

          Diğer taraftan; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "Belgelerin Elektronik 

Ortamda Oluşturulması" başlıklı 6 ncı bölümününde; 

           "e-Arşiv Uygulaması kapsamında düzenlenen belgeler Başkanlığa bildirilen bilgi işlem 

sisteminde veya özel entegratör sisteminde oluşturulmalıdır. 

            Kullanılan elektronik belge formatı, üzerinde mali mühür/NES taşımaya, belge üzerinde 

doğrulamaya, görüntülemeye ve kâğıt baskı almaya imkân veren genel tanınırlığa sahip bir format 

olmalıdır. 

           Mükellefler, istemeleri halinde fatura formatı olarak www.efatura.gov.tr İnternet adresinde 

yayımlanan e-fatura format ve standardını da kullanabilirler. Başkanlık gerekli görmesi halinde, 

mükelleflerin kullandıkları elektronik belge formatının değiştirilmesini isteyebilir. 

           Uygulamayı kendi sistemi üzerinden kullanan tüzel kişiler elektronik ortamda oluşturdukları 

faturalarını kendi mali mühürleri ile gerçek kişiler ise kendi mali mühürleri ya da NES ile onaylarlar. 



          Uygulamanın özel entegratör vasıtasıyla kullanılması durumunda belgeler mükelleflerin kendi 

mali mühür ya da NES'i ile veya mükellefin istemesi halinde özel entegratörün mali mührü ile 

onaylanır. 

            

            e-Arşiv Uygulaması kapsamında düzenlenen belgeler, bu Tebliğ ile getirilen düzenlemeler 

dışında başta Vergi Usul Kanunu olmak üzere, diğer vergi kanunları ve ilgili düzenlemelerde yer alan 

sürelere ve belirlenen usul ve esaslara uygun biçimde oluşturulmak zorundadır." 

            açıklaması yer almaktadır. 

             Buna göre; gerçek kişiler mali mühür sertifikası veya nitelikli elektronik sertifikadan herhangi 

birini kullanabilecekken, tüzel kişiler sadece mali mühür sertifikası kullanabileceklerdir. 

            Yukarıda yer alan yasal düzenlemeler ve açıklamalar doğrultusunda; sertifikalar, elektronik 

belge olarak oluşturulacak fatura ve diğer yasal belgelerin bütünlüğünün, kaynağının ve içeriğinin 

garanti altına alınması, elektronik ortamda muhataplarına iletilmesi ve elektronik ortamda saklanması 

sırasında güvenliğinin ve gizliliğinin sağlanması amacıyla kullanıldığından gerek mali mühür sertifikası 

gerekse nitelikli elektronik sertifika aynı amaca yönelik hizmet vermektedir. 

           Bu nedenle; 31/12/2014 tarihi itibariyle Elektronik Fatura Kayıt Sisteminden (EFKS), e-Arşiv 

sistemine dahil olacak şirketinizin, EFKS dahilinde elektronik imza ile onaylanan ve elektronik 

ortamda muhafaza edilen geçmiş dönemlere ait faturaların herhangi bir nedenle müşteriler 

tarafından  talep edilmesi durumunda  söz konusu faturaları talep eden müşterilerine mali mühürlü 

olarak iletmesi mümkün bulunmaktadır. 

           Bilgi edinilmesini rica ederim. 

ÖZELGE 12: Veri ve kayıtları yurtdışında yedeklenen şirketin e-defter 

muhafaza ve ibraz yükümlülüğü hk. 
 

Sayı:11395140-105*Mük.257-2014/VUK-18767]-54696        Tarih: 15/05/2015 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; şirketinizin karbon, kauçuk hammaddelerinin yurt 

dışından ithalatını yaparak yurt içinde satışını yaptığı, şirketinizin bilgi işlem sistemi, program ve 

datalarının Polonya'da bulunduğu, muhasebe hizmetleri merkezinin ise muhasebe departmanı 

tarafından yurt dışında bulunan servera bağlanmak suretiyle yürütüldüğü belirtilerek, yevmiye ve 

defter-i kebir elektronik defter kayıt ve beratlarının şirketinizin İstanbul merkez sunucusunda 

muhafaza edilmesinin gerekli olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşleri talep edilmektedir. 

             Bilindiği üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 242’nci maddesinin 2’nci fıkrasının 

5766 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle değiştirilen 5’nci paragrafı uyarınca; Maliye Bakanlığı, 

elektronik defter, belge ve kayıtların oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafaza ve ibrazı ile 

defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve 

esasları belirlemeye yetkili olduğu belirtilmiş ve Aynı Kanunun  Mükerrer 257'nci maddesinin birinci 



fıkrasının (3) numaralı bendinde de Maliye Bakanlığı'nın, tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, 

kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu 

kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu konuda 

uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. 

            Ayrıca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Defter Tutma Yükümlülüğü” başlıklı 64’üncü 

maddesinin 3 numaralı fıkrasında fiziki ortamda veya elektronik ortamda tutulan ticari defterlerin 

nasıl tutulacağı, defterlere kayıt zamanı, onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekli ve 

esasları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken çıkarılan tebliğle 

belirleneceği hüküm altına alınmıştır. 

            Belirtilen bu yetkiler çerçevesinde; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca 

müştereken hazırlanan “Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ” 19.12.2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Tebliğin “ Elektronik Ortamda Tutulacak Defterler ” 

başlıklı 23’üncü başlığında elektronik ortamda tutulacak defterler ile ilgili 13.12.2011 tarihli ve 28141 

sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği hükümlerinin 

uygulanacağı hüküm altına alınmış olup, mezkur bu Tebliğin “Elektronik Defterlerin Muhafazası ve 

İbrazı “ başlıklı 4’üncü bölümünde de; Tebliğ kapsamında, elektronik defter oluşturma konusunda izin 

alan mükelleflerin muhafaza ve ibraz ödevlerini yerine getirirken uymak zorunda oldukları kurallar 

aşağıdaki şekilde açıklanmıştır: 

            a) Elektronik defterler, istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili olduğu beratları ile birlikte 

muhafaza edilmek zorundadır. 

            b) Elektronik defterler ile beratlarının veri bütünlüğünün sağlanması ile kaynağının inkâr 

edilmezliği, güvenli elektronik imza veya mali mühür ile garanti altına alındığı için elektronik 

defterlerin kâğıt ortamında saklanmayacaktır. 

            c) Defterlerini elektronik ortamında tutanlar, elektronik defterlerini ve ilgili beratlarını vergi 

kanunları, Türk Ticaret Kanunu ve diğer düzenlemelerde yer alan süreler dâhilinde elektronik, 

manyetik veya optik ortamlarda muhafaza ve istenildiğinde elektronik, manyetik veya optik araçlar 

vasıtasıyla eksiksiz ve okunabilir şekilde ibraz etmekle yükümlüdür. 

             ç) Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, elektronik defterlerin ve beratların doğruluğuna, 

bütünlüğüne ve değişmezliğine ilişkin olan her türlü elektronik kayıt ve veri, (elektronik imza ve mali 

mühür değerleri dâhil) veri tabanı dosyası, saklama ortamı ile doğrulama ve görüntüleme araçlarının 

tümünü kapsamakta olup, elektronik defterlere istenildiğinde kolaylıkla erişebilmeyi, anlaşılabilir ve 

eksiksiz bir biçimde görüntüleyebilmeyi ve okunabilir kâğıt baskılarını üretebilmeyi sağlayacak 

biçimde yerine getirilmelidir. 

            d) Elektronik defterler ve beratların elektronik defter izni verilenlerin kendilerine ait bilgi işlem 

sistemlerinde muhafaza edilmesi mecburi olup, üçüncü kişiler nezdinde ya da yurt dışında muhafaza 

işlemi Başkanlık ve Genel Müdürlük açısından herhangi bir hüküm ifade etmemektedir. Muhafaza 

yükümlülüğünün Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının geçerli 

olduğu yerlerde yerine getirilmesi zorunludur. 

            Yukarıda açıklamalarına yer verilen 1 Sıra Nolu Elektronik Defter Genel Tebliği’nin 4’üncü 

bölümünün (d) paragrafında açıkça belirtilmiş olduğu üzere;  elektronik defterler ve bunlara ait 



beratların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının geçerli olduğu 

yerlerde ve elektronik defter izni verilenlerin kendi bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edilmesi 

mecburi olup, üçüncü kişiler nezdinde ya da yurt dışında muhafaza işlemi Başkanlık ve Genel 

Müdürlük açısından herhangi bir hüküm ifade etmemektedir. Belirtilen mecburiyet, söz konusu 

elektronik defterlerin ve bunlara ait beratlarının muhafaza ve ibrazına ilişkin olup, söz konusu 

defterlere ilişkin muhasebe kayıtlarının yapılacağı yer ile ilgili bir sınırlama getirmemektedir. Bu 

hükümler söz konusu defterlere ait kayıtların yurt içinde veya yurt dışında yapılmasına herhangi bir 

engel teşkil etmemekte olup, söz konusu defter ve beratlarının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde 

ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının geçerli olduğu yerlerde elektronik defter izni verilen mükellefin 

kendi bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edilmesini gerektirmektedir. 

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, şirketiniz tarafından www.edefter.gov.tr  internet adresinde 

yayımlanan başvuru kılavuzuna uygun olarak elektronik defter başvurusunda bulunulması halinde, 

tutulacak elektronik defter (yevmiye ve büyük defter) ve bunlara ait  beratların Türkiye Cumhuriyeti 

sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının geçerli olduğu yerlerde şirketinize ait bilgi 

işlem sisteminde muhafaza edilmesi mecburi olup, üçüncü kişiler nezdinde veya yurt dışında 

muhafaza işlemi herhangi bir hüküm ifade etmemektedir. 

             Bilgi edinilmesini rica ederim. 

ÖZELGE 13: E-fatura uygulamasına dahil şirketin sisteme üye diğer 

şirketlerden olan alımlarının belgelendirilmesinde ÖKC fişi kullanımı 
 

Sayı: 11395140-105*Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-69932           Tarih: 23/07/2015 

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, e-fatura sistemine kayıtlı olan Şirketinizin e-fatura 

sistemine kayıtlı firmalardan (……, …… vs.) genel gider mahiyetinde olan fatura kullanma sınırının 

altındaki alımlarınızın perakende satış fişi ile veya ödeme kaydedici cihaz fişi ile belgelendirilip 

belgelendirilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. 

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227’nci maddesinde, bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü 

şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsikinin mecburi olduğu belirtilmiş, 

mezkur Kanunun 229 uncu maddesinde ise faturanın, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında 

müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından 

müşteriye verilen ticari bir vesika olduğu hüküm altına alınmıştır. 

            Anılan Kanunun 232’nci maddesi hükmüne göre, tüccarlar sattıkları emtia veya yaptıkları işler 

için fatura vermek ve aldıkları emtia veya hizmet için de fatura istemek ve almak mecburiyetindedir. 



           Öte yandan, 204 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile mükelleflerin ticari 

faaliyetlerine ilişkin olarak; işyerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları (Kırtasiye, 

büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen Kanuni haddi 

aşmayan diğer bir anlatımla perakende satış fişi (veya yazar kasa fişi) düzenleme sınırları içinde kalan 

mal ve hizmet bedelleri için düzenlenen perakende satış veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak 

kabul edilmesi Maliye Bakanlığınca uygun görülmüş olup; işletmenin tüketimi dışında satışa konu 

olacak mal ve hizmetlerin alımlarında ise bedeli ne olursa olsun fatura düzenlenmesi defterlere 

faturalara dayanılarak kayıt yapılması gerektiği aynı tebliğde ifade edilmiştir. 

           206 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde ise, yukarıda bahsi geçen Tebliğ ile gider 

belgesi olarak kabul edilen perakende satış veya yazar kasa fişlerinde ayrıca gösterilen katma değer 

vergisinin, bu belgelerin kanuni defterlere de kaydedilmesi şartıyla, genel hükümler çerçevesinde 

indirim konusu yapılabileceği açıklamasına yer verilmiştir. 

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257’nci maddesinin birinci fıkrasının 3 üncü 

bendinde Maliye Bakanlığının, tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro 

film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında 

saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak defter ve 

kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığında veya muhafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda 

saklanması zorunluluğu getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yetkili olduğu 

hükme bağlanmıştır. 

            Öte yandan aynı Kanunun mükerrer 242’nci maddesi ile Maliye Bakanlığının, elektronik defter, 

belge ve kayıtlar için diğer defter, belge ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslardan farklı usul ve esaslar 

belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. 

            Konuya ilişkin olarak yayımlanan 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "3. 

Genel Olarak e-Fatura" başlıklı bölümünde; "Bu Tebliğde düzenlenen e-Fatura, yeni bir belge türü 

olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. 

            Mal veya hizmet satışı dolayısıyla fatura düzenlemek zorunda olan mükellefler, genel hükümler 

çerçevesinde kağıt fatura düzenleyebilecekleri gibi bu Tebliğde yer alan şartlar çerçevesinde e-Fatura 

da düzenleyebilirler. Aynı mal veya hizmet satışı işleminde hem kağıt faturanın hem de elektronik 

faturanın bir arada düzenlenmesi mümkün değildir. Müşterinin talep etmesi durumunda ise genel 

hükümler çerçevesinde sadece kağıt fatura verilmesi zorunludur."  

            "5. e-Fatura Düzenlenmesi ve İletilmesi başlıklı bölümünde; " Mükellefler e-Fatura 

düzenlerken, bu Tebliğde belirtilmeyen hususlarda süreler başta olmak üzere Vergi Usul Kanunu ve 

ilgili diğer kanun ve düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uymak zorundadır." 

            421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "3.Elektronik Defter ve Elektronik Fatura 

Zorunluluğu" başlıklı bölümünün "3.1.Kapsama Giren Mükellefler" alt başlıklı bölümünde; 

            "3.1.1.Yukarıda yer verilen yetkilere istinaden Bakanlığımızca aşağıda sayılan mükellef 

gruplarına elektronik defter  tutma ve elektronik fatura uygulamasına  dahil olma zorunluluğu  

getirilmiştir. 



            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. " 

            "3.1.3. Bu Tebliğ veya 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında 

elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükelleflerin birbirlerine yapmış oldukları mal teslimi 

veya hizmet ifaları için elektronik fatura düzenlemeleri zorunludur" 

         açıklamalarına yer verilmiştir. 

          Esas itibarıyla e-fatura, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip olup, elektronik fatura 

uygulamasındaki maksat e-fatura sistemine kayıtlı kullanıcıların birbirlerine yapmış oldukları mal 

teslimi veya hizmet ifalarının elektronik ortamda belgelendirilmesidir. 

        Buna göre, e-fatura sistemine kayıtlı şirketinizin, e-fatura sistemine kayıtlı diğer firmalardan 

işyerinde kullanmak ve tüketmek amacıyla satın aldığı (Kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve 

fatura kullanma sınırının altında kalan alımlarını, perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihaz fişi 

ile belgelendirmesi mümkün bulunmaktadır. 

             Bilgi edinilmesini rica ederim. 

ÖZELGE 14: E-arşiv fatura uygulamasında düzenleme, imza ve zaman 

damgası zamanı hk. 
 

Sayı:11395140-105*Mük.242-2014/VUK-18712]-80157                                    Tarih: 10/09/2015 

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 

kapsamında e-Arşiv faturası oluşturulurken; önce fatura düzenlenme zamanının faturaya yazıldığı, 

ardından elektronik imza ve zaman damgası tatbik edildiği, uygulamada faturanın düzenlenme 

tarihi/zamanı ile elektronik imza ve zaman damgası tarihinin/zamanının aynı olmasının teknik olarak 

mümkün olmadığı belirtilerek söz konusu farklılığın e-Arşiv faturasının geçerliliğini etkileyip 

etkilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. 

             Bilindiği gibi 213 sayılı Vergi Usul Kanunun "Fatura Nizamı" başlıklı 231 inci maddesinde, 

faturaların baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların imzasının bulunacağı ile 

faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azamî yedi gün içinde düzenleneceği, 

bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı hüküm altına alınmıştır. 



             213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257’nci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı 

bendinde, Maliye Bakanlığının, tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro 

film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında 

saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak defter ve 

kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığında veya muhafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda 

saklanması zorunluluğu getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yetkili olduğu 

hükme bağlanmıştır. 

            Mezkur Kanun uyarınca kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu 

bulunan faturanın elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda 

muhafaza ve ibraz edilmesine imkân tanıyan e-Arşiv Uygulamasına ilişkin usul ve esasların 

düzenlendiği 433 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "2. Tanımlamalar ve Kısaltmalar" 

başlıklı bölümünde  zaman damgasının bir elektronik verinin üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, 

alındığı ve/veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı 

tarafından doğrulanan kaydı ifade ettiği belirtilerek aynı Tebliğin "8- Raporlama" başlıklı bölümünde, 

"e-Arşiv izni alan mükellefler ve e-arşiv hizmeti verme konusunda Başkanlıktan izin alan özel 

entegratörler, elektronik ortamda oluşturdukları belgelere ilişkin olarak, Başkanlığın 

www.efatura.gov.tr İnternet adresinde yayımlanan veri formatı ve standardına uygun e-Arşiv 

Raporunu mali mühür ya da NES ile zaman damgalı olarak onaylamak ve e-Arşiv Kılavuzunda 

açıklanan yöntem veya yöntemlerle Başkanlık sistemine aktarmak zorundadır." açıklamasına yer 

verilmiştir. 

           Bu hüküm ve açıklamalara göre; mevcut düzenlemeler dikkate alındığında  e-Arşiv faturasının 

zaman damgasıyla damgalanması zorunluluğu bulunmamakta olup, e-Arşiv faturası üzerinde yer alan 

tarih/zaman ile  "elektronik belge" olarak elektronik imza/NES ile imzalandığı tarihin/zamanın aynı 

olması, teknik ve fiili olarak mümkün olmadığından söz konusu farklılık e-Arşiv faturasının geçerliliğini 

etkilemeyecektir. 

             Bilgi edinilmesini rica ederim. 

ÖZELGE 15: E-arşiv Fatura uygulaması kapsamında fatura oluşturma 

ve kağıt ortamında gönderme. 
 

Sayı:11395140-105*Mük 257-2015/VUK1-19048]-84377                                        Tarih:05/10/2015 

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 

             İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 433 sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin e-Arşiv 

Uygulaması İzni başlıklı 3. bölümünün (b) ve (c) bentlerinde bahsedilen e-Arşiv uygulaması 



kapsamında fatura oluşturma ve kağıt ortamında gönderme işleminde kağıt ortamındaki faturanın A4 

kağıda basılıp basılamayacağı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. 

             Bilindiği üzere 433 sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (443 sıra Nolu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği ile değişik) "e-Arşiv Uygulaması İzni" başlıklı 3. bölümünde; 

             "Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura, kâğıt ortamında en az iki nüsha olarak 

düzenlenerek ilk nüshası (aslı) müşteriye verilen, ikinci nüshası ise yine kâğıt ortamında aynı Kanunun 

muhafaza ve ibraz hükümlerine göre mükelleflerce saklanılan bir belgedir. 

             Bu tebliğ kapsamında elektronik ortamda oluşturulan faturanın, alıcısına kâğıt olarak 

gönderilen veya elektronik ortamda iletilen şekli belgenin aslı, düzenleyen tarafından muhafaza 

edilen elektronik hali ise ikinci nüsha hükmündedir. Bu Tebliğ kapsamında Başkanlıktan e-arşiv izni 

alan mükellefler, elektronik ortamda oluşturdukları faturayı elektronik ortamda muhafaza ederler. 

             e-Arşiv Uygulamasından yararlanabilmek için bu Tebliğin 4 üncü bölümünde belirtilen esaslara 

göre başvuru yapılması gerekmektedir. 

             Bu Tebliğ kapsamında e-Arşiv Uygulamasından yararlanma izni verilen mükellefler; 

             a) 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı 

olanlara düzenledikleri faturaları anılan Tebliğe göre e-fatura olarak oluşturmak, iletmek, muhafaza 

ve istenildiğinde ibraz etmek zorundadırlar. 

            b) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:397) ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı 

olmayan vergi mükelleflerine e-Arşiv Uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, kâğıt ortamında 

göndermeye ve oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza ve istendiğinde 

ibraz etmeye zorunludurlar. Bununla birlikte söz konusu mükellefler, e-Arşiv Uygulaması kapsamında 

oluşturdukları faturaları alıcısının talebi doğrultusunda ve www.efatura.gov.tr internet adresinde 

yayımlanan e-fatura format ve standardını kullanmak ve de söz konusu faturanın basılabilir 

görüntüsünü de eklemek şartıyla, müşterilerine elektronik ortamda da iletebilirler. Bu durumda e-

Arşiv Faturasının ayrıca kağıda basılmasına gerek bulunmamaktadır. 

             c) Vergi mükellefi olmayanlara ise e-Arşiv Uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, 

müşterilerinin talebi doğrultusunda elektronik ortamda iletmeye veya kâğıt ortamında göndermeye, 

oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza etmeye ve istenildiğinde ibraz 

etmeye zorunludurlar. 

             Başkanlık gerek görmesi ve önceden haber vermesi halinde, bu madde hükmünün 

uygulamasında sektör ve mükellef grupları itibariyle özel izin verebilir, e-Arşiv Fatura formatında ve 

faturanın alıcısına teslim yöntemlerinde değişikliğe gidebilir." 

            Aynı Tebliğin (443 sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişik) "Belgelerin Elektronik 

Ortamda Oluşturulması" başlıklı 6. bölümünde ise; 

             "e-Arşiv Uygulaması kapsamında düzenlenen belgeler Başkanlığa bildirilen bilgi işlem 

sisteminde veya özel entegratör sisteminde oluşturulmalıdır. 



            Kullanılan elektronik belge formatı, üzerinde mali mühür/NES taşımaya, belge üzerinde 

doğrulamaya, görüntülemeye ve kâğıt baskı almaya imkân veren genel tanınırlığa sahip bir format 

olmalıdır. 

             Mükellefler, istemeleri halinde fatura formatı olarak www.efatura.gov.tr İnternet adresinde 

yayımlanan e-fatura format ve standardını da kullanabilirler. Ancak Tebliğin 3 üncü bölümünün b 

bendine göre elektronik ortamda iletilen faturalar için www.efatura.gov.tr internet adresinde 

yayımlanan e-fatura format ve standardının kullanılması zorunludur. Başkanlık gerekli görmesi 

halinde, mükelleflerin kullandıkları elektronik belge formatının değiştirilmesini isteyebilir. 

             Uygulamayı kendi sistemi üzerinden kullanan tüzel kişiler elektronik ortamda oluşturdukları 

faturalarını kendi mali mühürleri ile gerçek kişiler ise kendi mali mühürleri ya da NES ile onaylarlar. 

             Uygulamanın özel entegratör vasıtasıyla kullanılması durumunda belgeler mükelleflerin kendi 

mali mühür ya da NES'i ile veya mükellefin istemesi halinde özel entegratörün mali mührü ile 

onaylanır. 

             e-Arşiv Uygulaması kapsamında düzenlenen belgeler, bu Tebliğ ile getirilen düzenlemeler 

dışında başta Vergi Usul Kanunu olmak üzere, diğer vergi kanunları ve ilgili düzenlemelerde yer alan 

sürelere ve belirlenen usul ve esaslara uygun biçimde oluşturulmak zorundadır." denilmektedir. 

            Yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda, e-Arşiv Uygulaması kapsamında oluşturulan 

elektronik faturaların, 433 sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (443 sıra Nolu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği ile değişik) 3. bölümünün (b) ve (c) bendine istinaden kağıt ortamında 

gönderilmesi gereği halinde, baskı işleminin faturalarda bulunması zorunlu olan bilgilerin okunmasına 

engel teşkil etmeyecek ve faturaların esas niteliğini bozmayacak şekilde yapılması koşuluyla A4 kağıda 

basılmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. 

            Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim. 

ÖZELGE 16: Elektronik fatura 
 

Sayı:67854564-1741-370                                         Tarih: 07/08/2015 

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

   İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun tetkikinden; ilimiz  ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün  ... 

vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz, şirketinize ... . tarafından  damga vergisi 

yansıtması ile ilgili olarak ... tarih ve Seri B Sıra No: ... tarihli tek sefere mahsus gider yansıtması 

faturası düzenlendiği, firmanızın 4760 sayılı ÖTV Kanunun ekli (III) sayılı listesinde bulunan malların 

ticaretini yapan bu firmadan herhangi bir mal alımının bulunmadığı, yaptığınız inşaat işlerinden dolayı 

adınıza gider yansıtması faturasının düzenlendiği belirtilerek, elektronik fatura düzenleme 

zorunluluğunuz olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir. 



 

             Elektronik fatura kullanımına ilişkin usul ve esasları belirleyen ve 5/3/2010 tarihli ve 27512 

sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397) ile anonim ve 

limited şirketlerin elektronik fatura oluşturmalarına, alıcısına iletmelerine, muhafaza ve istenildiğinde 

ibraz etmelerine izin verilmiştir. 28/6/2012 tarihli ve 28337 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 397 

Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliği (Sıra No: 

416) ile gerçek kişileri de kapsayacak şekilde 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 

232'nci maddesi kapsamında fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflere elektronik fatura 

uygulamasından yararlanma hakkı tanınmıştır. 

           421 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirli alanlarda faaliyet gösteren mükelleflere 

e-Fatura ve e-Defter kullanma zorunluluğu getirilmiş olup; anılan Tebliğin "3.Elektronik Defter ve 

Elektronik Fatura Zorunluluğu" başlıklı bölümünün "3.1.Kapsama Giren Mükellefler"  başlıklı 

bölümünde;  "3.1.1. Yukarıda yer verilen yetkilere istinaden Bakanlığımızca aşağıda sayılan mükellef 

gruplarına elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu 

getirilmiştir. 

            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. 

          3.1.3. Bu Tebliğ veya 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında elektronik 

fatura uygulamasından yararlanan mükelleflerin birbirlerine yapmış oldukları mal teslimi veya hizmet 

ifaları için elektronik fatura düzenlemeleri zorunludur." açıklamasına yer verilmiştir. 

           Mezkur Tebliğ ile 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yapılan değişiklik ile 

elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin birbirlerinden aldıkları mallar ve sağladıkları 

hizmetler için 1/9/2013 tarihinden itibaren elektronik fatura göndermeleri ve almalarının zorunlu 

olduğu, elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin elektronik fatura uygulamasına 

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

kağıt fatura düzenlemeye devam edecekleri belirtilmiştir. 

            Yukarıda yer alan açıklamalara göre; 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları 

imal, inşa veya ithal eden mükelleflerden 2011 takvim yılında mal alışınızın bulunmaması, 4760 sayılı 

ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların ticaretini yapan  ... 'ne yaptığınız hizmet ifası sonucu 

bu firmaca adınıza 24/12/2012 tarihli gider yansıtması faturası düzenlenmesi hususları dikkate 

alındığında, elektronik fatura düzenleme zorunluluğunuz bulunmamaktadır. 

            Bilgi edinilmesini rica ederim. 



ÖZELGE 17: Akaryakıt istasyonlarında e-fatura uygulaması ile GTİP 

No’sunun e- Faturada Nasıl Gösterilebileceği ve Kağıt Fatura Üzerine 

Sevk İrsaliyesi Yerine Geçer İbaresi Yazılıp Yazılamayacağı 
 

Sayı: 27192137-105[2013-275]-143                     Tarih:09/10/2015 

T.C. 

MALİYE BAKANLIĞI 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

          

             İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Başkanlığımız ……… Vergi Dairesinin ……….. vergi kimlik 

numarası ile toptan ve perakende madeni yağ ticareti yapan firmanızın elektronik fatura 

uygulamasına geçtiği, 

             -E-fatura modülün de GTİP No'larına ilişkin bir alan bulunmadığından faturada gösterilme 

zorunluluğu bulunan GTİP No'sunun e-faturanın alt tarafında bulunan diğer kısmına yazılması 

sırasında 10-15 kalem madeni yağ olması durumunda hepsinin GTİP No'sunun bu alana sığmayacağı 

ve karmaşık bir yapıda olacağı, 

             -Firmanıza ait akaryakıt istasyonlarının bulunduğu, e-fatura sistemindeki başka bir firma 

aracının firmanızdan yakıt alması durumunda e-fatura düzenlemek zorunda olup olmadığınız, e-fatura 

düzenlenecekse satış sırasında akaryakıt pompalarına bağlı cihazlardan çıkan fişlerin iptal edilip 

edilmeyeceği, 

             -Matbaada bastırılmış olarak elinizde bulunan faturaların üzerine "Elektronik fatura suretidir, 

irsaliye yerine geçer" ibaresi yazılırsa sevk irsaliyesi yerine geçip geçmeyeceği konularında 

Başkanlığımızdan görüş talep etmektesiniz. 

             213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 242'nci maddesinin iki numaralı fıkrası ile 

Bakanlığımıza verilen yetkiye istinaden yayımlanan ve elektronik fatura  kullanımına ilişkin usul ve 

esasları belirleyen 397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile anonim ve limited şirketlerin 

elektronik fatura oluşturmalarına, alıcısına iletmelerine, muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmelerine 

izin verilmiştir. 

             416 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 232'nci 

maddesi kapsamında fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflere elektronik fatura uygulamasından 

yararlanma hakkı tanınmış olup, 421 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, bazı mükellef 

gruplarına elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu 

getirilmiştir. 

             Öte yandan, 421 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "Elektronik Defter ve 

Elektronik Fatura Zorunluluğu" başlıklı 3'üncü bölümünde; bu Tebliğ veya 397 sıra numaralı Vergi 

Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükelleflerin 

birbirlerine yapmış oldukları mal teslimi veya hizmet ifaları için elektronik fatura düzenlemelerinin 



zorunlu olduğu, Elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükelleflerin, fatura düzenlemeden 

önce muhatabın www.efatura.gov.tr internet adresinde yer alan kayıtlı kullanıcı listesine kayıtlı olup 

olmadığını kontrol edecekleri, kayıtlı kullanıcı ise elektronik fatura, kayıtlı kullanıcı değilse kâğıt fatura 

düzenleyecekleri  açıklamalarına yer verilmiştir. 

             Aynı Tebliğin; "Sorumluluk ve Cezai Yaptırımlar" başlıklı 5'inci bölümünün 5.4 bendinde 

"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." hükümlerine yer 

almaktayken,  bu kısım 448 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 4/4/2015 tarihinden itibaren 

kaldırılmış ve 447 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 4/4/2015 tarihinden geçerli olmak 

üzere 397 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin " 9. Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler" başlıklı 

bölümü yeniden düzenlenmiş ve " Elektronik fatura uygulamasına dâhil olan mükelleflerin elektronik 

fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere düzenleyecekleri faturaların elektronik fatura 

olması zorunludur. Bu zorunluluğa uymayan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununda öngörülen 

cezai hükümler uygulanacaktır." hükmüne yer verilmiştir. 

             Bilindiği üzere Elektronik fatura uygulamasına ilişkin;  e fatura portalı, bilgi işlem sisteminin  

entegrasyonu  ve özel entegrasyon  olmak üzere  üç yöntemden oluşmaktadır. Bu yöntemlere ilişkin 

ayrıntılı açıklamalar www.efatura.gov.tr internet adresinde yer alan klavuzlarda  açıklanmıştır. e- 

Fatura oluşturmak için kullanılan UBL  uygulamasına ilişkin açıklamalar ise UBL-TR klavuzlarında yer 

almaktadır. Söz konusu  klavuzlarda e- Faturada yer alması gereken zorunlu alanlar belirtilmiştir. Bu 

kapsamda UBL-TR klavuzlarında  e-Faturada bulunması gereken zorunlu ve seçimlik alanlara ilişkin 

kapsamlı bilgiye ulaşılabilmektedir. 

            Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin ÖKC Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı 

Kanunla ilgili 58 Seri No.lu Genel Tebliğin 1. bölümünde; 

"a) Taşıtlara akaryakıt satışının yapıldığı pompalar, özellikleri 3100 sayılı Kanun ve Tebliğlerle 

belirlenen ve Bakanlığımızca onaylanan bir veya daha fazla ödeme kaydedici cihaza bağlanmış 

olacaktır. Pompalar, kasiyer veya pompacı olmaksızın bilfiil müşteri tarafından da (kredi kartlı vb.) 

kullanılabilen ödeme kaydedici cihazlara da bağlanabilecektir. Pompaların bağlı olduğu ödeme 

kaydedici cihazlar, pompanın içerisine, hemen yanına veya yakınındaki bir büroya 

yerleştirilebilecektir. 

b) Pompalar akaryakıt verilen taşıtın plaka numarası girildikten sonra çalışacak şekilde düzenlenmiş 

olacaktır. Diğer bir ifade ile taşıtın plaka numarası girilmediği takdirde pompadan akaryakıt 

akmayacaktır. Şu kadar ki, taşıtlara yapılmayan (bidonla, varille vb.) her türlü akaryakıt satışında 

pompalara plaka  numarası yerine müşterinin adı soyadı veya ünvanı bilgileri girilecektir. 

c) Yapılan akaryakıt satışlarıyla ilgili bilgiler ödeme kaydedici cihaz hafızasına otomatik olarak  

kaydedilecektir. Hafızaya kaydedilen bilgiler, akaryakıt verme işleminin sonunda ödeme kaydedici 

cihazdan yine otomatik olarak çıkacak fişler ile belgelendirilecektir..." 

denilmektedir. 



            68 Seri No.lu Ödeme Kaydedici Cihaz Genel Tebliğinin " 1- Akaryakıt Pompalarına Bağlı Ödeme 

Kaydedici Cihazlar Kullanılarak Verilen Fişlerin Fatura Yerine Geçen  Belge Olarak Kabul Edilmesi" 

başlıklı bölümünde; 

".... 

            Anılan hükümlerle Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak, akaryakıt pompalarının bağlı 

olduğu ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle otomatik olarak düzenlenen fişlerin, fatura 

düzenleme tutarının (2006 yılı için 520,00 YTL) altında veya üstünde olsa dahi "fatura yerine geçen 

belge" olarak kabul edilmesi ve bu şekilde belgelenen satışlar dolayısıyla nihai tüketiciler veya vergi 

mükelleflerince yapılan fatura düzenleme taleplerinin dikkate alınmaması uygun görülmüştür." 

şeklinde açıklama yapılmıştır. 

            Ayrıca ilgili tebliğde akaryakıt pompalarına bağlı ÖKC'ler kullanılarak verilen fişlerin fatura 

yerine geçen belge olarak kabul edildiği belirtilerek, taşıt tanıma, müşteri tanıma veya özel 

anlaşmalara dayanılarak yapılan akaryakıt satışlarında cihazlardan çıkacak fişlerin üzerinde "TAŞIT 

TANIMA VEYA MÜŞTERİ TANIMA SİSTEMİ FATURAYA DÖNÜŞTÜRÜLECEK" ibaresinin yer alacağı ve bu 

fişlerin bilahare listelenerek faturaya dönüştürüleceği ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır. 

              Öte yandan ; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde fatura, "satılan emtia 

veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi 

yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır." şeklinde tanımlanmış, 230 uncu 

maddesinin 5 inci bendinde ise; "... Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya 

taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde 

alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması 

şarttır." hükmüne yer verilmiştir. 

              Anılan bent hükmünden de anlaşılacağı üzere, sevk irsaliyesi ticari mal hareketinin izlenmesi 

için düzenlenen bir belgedir. 

              Ayrıca, mezkur Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye 

dayanılarak yayımlanan 211 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; fatura ve sevk 

irsaliyesinin ayrı belgeler olarak değil, isteyen mükellefler açısından "irsaliyeli fatura" adı altında tek 

belge olarak düzenlenmesi ve kullanılması esası getirilmiş, sattıkları mallar dolayısıyla Vergi Usul 

Kanunu'nun 231/5 inci maddesinin mükelleflere tanıdığı, malın tesliminden itibaren faturanın yedi 

gün içinde düzenlenmesi imkanından vazgeçerek, bu yükümlülüğü derhal yerine getirmek isteyen 

mükelleflerin fatura ve sevk irsaliyesini ayrı ayrı düzenlemeksizin, diledikleri takdirde Tebliğde 

belirlenen esaslara uygun olarak "irsaliyeli fatura" düzenleyebilecekleri açıklanmıştır. 

             Bununla birlikte; mezkur Kanun uyarınca kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz 

edilmek zorunluluğu bulunan faturanın elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının 

elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkân tanıyan e-Arşiv Uygulamasına ilişkin usul ve 

esasların düzenlendiği 433 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin; "15- 397 Sıra Numaralı 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Getirilen e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Mükellefler Arasında 

Yapılan Satışlar" başlığı altında ; "e-Fatura Uygulamasına kayıtlı kullanıcılara düzenlenecek elektronik 

faturada, düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi 

halinde elektronik faturanın kâğıt çıktısı irsaliye yerine geçer. Söz konusu kâğıt çıktıya "İrsaliye yerine 



geçer." ifadesinin yazılması ve kâğıt çıktının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması zorunludur. 

Ancak bu imkândan yararlanabilmek için elektronik faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi 

gerekir. 

             Hizmet ifasına konu e-faturanın satış anında düzenlenmesi halinde, söz konusu kâğıt çıktının 

talep eden müşteriye verilmesi zorunludur."   ifadelerine yer verilmiştir. 

             Buna göre; 68 Seri No.lu  Ödeme Kaydedici Cihaz Genel Tebliğinde yapılan açıklama uyarınca, 

taşıt tanıma, müşteri tanıma veya özel anlaşmalara dayanılarak yapılan akaryakıt satışları ile ilgili 

olarak bilahare ayrıca fatura düzenleneceği için bu tür satışlarda her iki tarafın da e-Fatura kullanıcısı 

olması halinde  e-fatura uygulaması kapsamında fatura düzenlenmesi gerekmekte olup, taşıt tanıma, 

müşteri tanıma veya özel anlaşmalara dayanılarak yapılan satışlar dışında, taşıtlara yapılan ve 

akaryakıt pompalarına bağlı ÖKC' lerden otomatik olarak çıkan (plaka numarası ihtiva eden ve fatura 

yerine geçen) fişlerle belgelenen satışlarda ise ayrıca e-Fatura düzenlenmeyecektir. 

            Diğer taraftan 433 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar  

doğrultusunda  elektronik faturanın kâğıt çıktısına  "İrsaliye yerine geçer." ifadesinin yazılması 

suretiyle sevk irsaliyesi olarak işlem yapılması  sadece; e-Fatura olarak düzenlenen faturalar için 

getirilmiş bir uygulama olup matbaada bastırılmış şekilde elde bulunan kağıt faturaların üzerine " 

irsaliye yerine geçer" ibaresi yazılarak sevk irsaliyesi olarak kullanılması mümkün değildir. 

             Ayrıca,  düzenlediğiniz madeni yağ faturalarında bulunması gereken  GTİP numaralarının giriş 

yapılacağı alan UBL-TR üzerinde mevcut olup "UBL-TR Ortak Elemanlar" Teknik Kılavuzunda bu alan 

belirtilmiştir. 

             Buna göre, UBL-TR1.0 şemasında  "Item" alanı altındaki "CommodityClassification alanına;  

UBL-TR 1.2 şemasında ise  "CustomsDeclaration" alanının altındaki "ID" alanına ilgili GTIP numarası 

girişi yapılabilecektir. Ancak  entegrasyon veya özel entegrasyon yöntemi seçilerek veya portal 

yöntemi kullanılıyorsa kullanılan muhasebe yazılım programı üzerinde oluşturulan UBL-TR 

formatındaki fatura üzerinde bu işlemin yapılabileceği tabiidir. 

            Bilgi edinilmesini rica ederim. 

ÖZELGE 18: İnternet üzerinden yapılan satışların toplam hasılat içinde 

5 milyon TL’yi aşmaması durumunda e-Arşiv kullanma 

zorunluluğunun bulunup bulunmadığı ile e-Fatura ve e-Defter 

kullanılıp kullanılmayacağı 
 

Sayı:27575268-105*Mük..242-2015-354]-507                                                                     Tarih:07/01/2016 

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 



İlgide kayıtlı özelge talep formunda; …….. Vergi Dairesi Müdürlüğünün …………..vergi kimlik 

numaralı mükellefi olduğunuz, Firmanızın 2014 yılı toplam cirosunun (internet üzerinden ve diğer 

satışların toplamı) 7.566.346,64-TL olduğu, 433 Sıra No.lu Tebliği ile gelir tablosundaki toplam satışları 

5 milyon TL ve üzerindeki mükelleflere 01/01/2016 tarihi itibariyle e-arşiv kullanma zorunluluğu 

getirildiği, 421 ve 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen e-Fatura ve e-Defter 

hadlerini aşmamanıza rağmen 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunun Genel Tebliği ile e-Arşiv 

kullanabilmek için e-fatura kullanma zorunluluğunun da birlikte getirildiği belirtilerek, firmanızın 

internet üzerinden yapılan satışlarının toplam hasılat içinde 5 milyon TL'yi aşmamasına rağmen e-

Arşiv kullanma zorunluluğunun bulunup bulunmadığı, e-Arşiv zorunluluğunun bulunması halinde, e-

Arşiv kullanabilmek için yanında e-Fatura kullanma zorunluluğu da getirildiğinden bununla birlikte e-

Defter kullanma zorunluluğunuzun doğup doğmayacağı hususlarında Başkanlığımızdan görüş talep 

edilmiştir. 

             213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 5766 Sayılı Kanunun 17’nci maddesi ile değişen Mükerrer 

242’nci maddesinin 2 numaralı fıkrası ile Maliye Bakanlığı; elektronik defter, kayıt ve belgelerin 

oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik 

ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, elektronik 

ortamda tutulmasına ve düzenlenmesine izin verilen defter ve belgelerde yer alması gereken bilgileri 

internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında Maliye Bakanlığına 

veya Maliye Bakanlığının gözetim ve denetimine tabi olup, kurulusu, faaliyetleri, çalışma ve denetim 

esasları Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecek olan özel hukuk tüzel kişiliğini 

haiz bir şirkete aktarma zorunluluğu getirmeye, bilgi aktarımında uyulacak format ve standartlar ile 

uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu Kanun kapsamına giren işlemlerde elektronik 

imza kullanım usul ve esaslarını düzenlemeye ve denetlemeye yetkili kılınmıştır. 

            Söz konusu fıkrada, Vergi Usul Kanunu ve diğer vergi kanunlarında defter, kayıt ve belgelere 

ilişkin olarak yer alan hükümlerin elektronik defter, kayıt ve belgeler için de geçerli olduğu; Maliye 

Bakanlığının, elektronik defter, belge ve kayıtlar için diğer defter, belge ve kayıtlara ilişkin usul ve 

esaslardan farklı usul ve esaslar belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. 

             Anılan Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde, Maliye 

Bakanlığının, tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya 

elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin 

vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak defter ve kayıtların kopyalarının Maliye 

Bakanlığında veya muhafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda saklanması zorunluluğu 

getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. 

             Aynı maddenin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde, Maliye Bakanlığının Vergi Usul 

Kanununun 149 uncu maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile 

vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak 

suretiyle internet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, 

beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi 

hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında 

uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu 

beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı 

uygulatmaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. 



             Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, 

             Faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve 

ibraz edilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere 397 Sıra Nolu V.U.K. Genel Tebliği, faturanın 

elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz 

edilmesine imkân tanıyan e-Arşiv Uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemek için de 433 Sıra 

Nolu V.U.K. Genel Tebliği yayımlanmıştır. 30/12/2014 tarihinde yayımlanan 443 Sıra Nolu V.U.K 

Tebliği ile de 433 Sıra Nolu V.U.K Genel Tebliği'nde bazı değişiklikler yapılmıştır. 

             e-Arşiv Uygulamasından yararlanabilmek için de 433 Sıra Nolu V.U.K Genel Tebliği'nin  "4- 

Uygulamadan Yararlanma Yöntemleri ve Başvuru"  bölümünde belirtilen esaslara göre başvuru 

yapılması gerekmektedir. Söz konusu bölümde e-arşiv uygulamasından yararlanmak için mükelleflerin 

397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmaları 

gerektiği belirtilmiştir. 

             433 Sıra Nolu V.U.K Genel Tebliği'nin  "10- İnternet Üzerinden Mal ve Hizmet Satışında 

Düzenlenecek Faturalar" bölümünde  " 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 01/01/2016 

tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır. Kapsama giren mükelleflerin belirlenen 

tarihten önce e- fatura ve e-arşiv başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlamaları 

gerekmektedir"  hükmü yer almaktadır.'' 

             Yukarıda belirtilen hükme göre 2014 yılı brüt satış hasılatı tutarı içindeki internet satış hasılat 

tutarının oranına bakılmaksızın söz konusu yılda internet üzerinden satış faaliyeti olan ve 2014 yılı 

brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükelleflere  01/01/2016 tarihine kadar e-Arşiv 

uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilmiştir. 

             Öte yandan e-defter kullanma zorunluluğu 421 ve 454 Sıra No'lu V.U.K Genel Tebliğ'leri ile 

düzenlenmiştir.421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile aşağıda belirtilen mükelleflere e-

defter tutma zorunluluğu getirilmiştir; 

                         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. 

            454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile de aşağıda belirtilen mükelleflere e-defter 

tutma zorunluluğu getirilmiştir; 

                         a) 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan 

mükellefler. 

                        b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki 

malların 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 bent 

kapsamında değerlendirilmeyecektir. 

                        c) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden 

mükellefler. 

            Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi; internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 

2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükelleflere en geç 

1/1/2016 tarihine kadar, e-arşiv uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. İnternet üzerinden 

yapılan satışların 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı içerisindeki oranı söz konusu zorunluluk 

durumunu değiştirmemektedir. Dolayısıyla firmanızın internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapması 

ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarının 5 milyon ve üzerinde olması nedeniyle 

01/01/2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek için gerekli işlemleri tamamlamış olma 

zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca, e-Arşiv uygulamasına geçmenin ön koşulu e-fatura kayıtlı 

kullanıcısı olması olduğundan,  e-Arşiv uygulamasına geçmek için e-Fatura uygulamasına geçme 

zorunluluğunuz bulunduğu tabiidir. 

             Diğer taraftan e-defter kullanmak zorunda olan mükellefler 421 ve 454 Sıra No'lu V.U.K Genel 

Tebliğler' inde belirtilmiş olup, kurumunuz ilgili tebliğlerde belirtilen şartları taşımıyor ise e-Arşiv 

uygulamasına ve dolayısıyla e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu kurumunuza e-Defter 

uygulamasına geçme zorunluluğu getirmemektedir. 

            Bilgi edinilmesini rica ederim. 

ÖZELGE 19: Özel hesap döneminde e- arşiv fatura uygulaması 
 

Sayı:67854564-105[1741]-9                                                                                       Tarih:11/01/2016 

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve dilekçenin incelenmesinden; … Vergi Dairesi 

Müdürlüğünün … vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz, birliğinizin  01 Ağustos-31 

Temmuz özel hesap dönemine tabi olduğu, aynı zamanda e-fatura ve e-defter kullanma 

zorunluluğunun bulunduğu, 01 Ağustos 2013-31 Temmuz 2014 ile 01 Ağustos 2014-31 Temmuz 2015 

özel hesap dönemlerinde brüt satış hasılatının 5.000.000.- TL'nin üzerinde olduğu, internet satışlarına 

23.03.2015 tarihinde başladığı belirtilerek, 433 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğindeki 

açıklamalar uyarınca internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 dönemi gelir tablosu brüt 

satış hasılatı tutarı 5.000.000.-TL ve üzerinde olan mükellefler kapsamında 01.01.2016 tarihinde e-

arşiv uygulamasına geçme zorunluluğunun bulunup bulunmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünün 

istenildiği anlaşılmıştır. 



            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 numaralı Hesap dönemi başlıklı maddesinde; ''Defterler 

hesap dönemi itibariyle tutulur. Kayıtlar her hesap dönemi sonunda kapatılır ve ertesi dönem başında 

yeniden açılır. Hesap dönemi normal olarak takvim yılıdır. Şu kadar ki, takvim yılı dönemi faaliyet ve 

muamelelerinin mahiyetine uygun bulunmayanlar için, bunların müracaatı üzerine Maliye Bakanlığı 

12 şer aylık özel hesap dönemleri belli edebilir. Yeniden işe başlama veya işi bırakma hallerinde, 

hesap dönemi içinde bir yıldan eksik olan faaliyet süresi, hesap dönemi sayılır. Bu maddeye göre özel 

hesap dönemi tâyin edilenlerin ticari ve zirai kazançlar, hesap dönemlerinin kapandığı takvim yılının 

kazancı sayılır.'' ifadesiyle özel hesap döneminin hangi yıla ait olduğu konusuna açıklık getirilmiştir. 

             433 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "10-İnternet Üzerinden Mal ve Hizmet 

Satışında Düzenlenen Faturalar" başlıklı bölümünde; "…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 

01.01.2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır. Kapsama giren mükelleflerin 

belirlenen tarihten önce e-fatura ve e-arşiv başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlamaları 

gerekmektedir…" şeklinde açıklama yapılmıştır. 

             Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde; birliğinizin, 2014 yılı (01 Ağustos 2013 - 31 

Temmuz 2014 özel hesap dönemi sayıldığından) gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira 

üzerinde olmasına rağmen birliğinizin ilgili yılda internet satışı bulunmaması nedeniyle 01.01.2016 

tarihine kadar e-Arşiv fatura uygulamasına geçiş zorunluluğunuz bulunmamaktadır. 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.      

ÖZELGE 20: Muhtelif müşteriler” ibareli tek bir sevk irsaliyesi   

düzenlenerek gönderilen mallar için e-fatura uygulaması 
 

Sayı: 67854564-105[1741]-253                                                                                             Tarih: 04/05/2016 

T.C. 

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI 

İZMİR VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; firmanızca toptan ... ve ... satışı 

yapıldığı, satış nakil vasıtalarına yüklenen tüm mallar için "muhtelif müşteriler" ibareli tek bir sevk 

irsaliyesi düzenlendiği, bu irsaliye ile alıcılara gönderilen ve taleplerine göre alıcıların adreslerinde 

teslim edilen mallara ilişkin araçta bulunan el terminalleri ve yazıcılar aracılığıyla teslim anında 

matbaalarda bastırılan seri sıra numaralı sürekli form şeklinde kağıt fatura düzenlendiği, ancak e-

fatura uygulaması kapsamında olan müşterilere faturanın satış anında değil, şirket merkezinde 

düzenlendiği belirtilerek; bu teslime ilişkin ayrıca bir sevk irsaliyesi düzenlenmesinin gerekli olup 

olmadığı, el terminalinden alınan ve günlük irsaliye bilgilerini içeren sipariş makbuzu ile malların 

tesliminin mümkün olup olmadığı hususlarında Başkanlığımız görüşünün istenildiği anlaşılmıştır. 



            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 230 uncu maddesinin 5 inci bendinde; "... (Malın alıcıya teslim 

edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı 

tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk 

irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundurulması şarttır. 

            Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir 

komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk 

irsaliyesine bağlanması gereklidir. Bu bentte yazılı irsaliyeler hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler 

hariç olmak üzere, bu madde hükmü ile 231 inci madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye 

ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir...)" hükmü yer almaktadır. 

            Aynı Kanunun 231 inci maddesinin 5 inci bendinde ise, "Fatura malın teslimi veya hizmetin 

yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içinde düzenlenmeyen faturalar 

hiç düzenlenmemiş sayılır." hükmüne yer verilmiştir. 

            173 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin C/1-a bölümünde, "Alıcıların kimler 

olacağı ve ne miktarda mal alacakları belli olmayan ve alıcılara iş yerlerinde teslim edilmek üzere, 

satıcı tarafından kendi nakil vasıtası ile mal gönderilmesi halinde; nakil vasıtasına yüklenen tüm 

mallar için tek bir sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve düzenlenen sevk irsaliyesinin müşterinin adı ve 

adresi bölümüne "Muhtelif Müşteriler" ibaresi ile nakil vasıtasının plaka numarası ve sürücünün veya 

araçta bulunan satışa yetkili kimsenin adının yazılması mümkündür. Bu tür sevk irsaliyesi ile alıcılara 

gönderilen ve alıcının talep ettiği miktarda teslim edilen malların faturaları malın teslimi anında 

düzenlenecek ve bu faturalara sevk irsaliyesinin numarası kayıt edilecektir. Ayrıca, her satış için sevk 

irsaliyesi düzenlenmeyecek, ancak, faturaya işyerinde teslim edildiğine ilişkin şerh verilecektir. 

            Bu şekilde düzenlenmiş sevk irsaliyesi ile sevk edilen mallar için yedi günlük süre 

beklenilmeksizin faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi zorunludur..." düzenlemesi mevcuttur. 

           Diğer taraftan, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "15- 397 Sıra Numaralı 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Getirilen e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Mükellefler Arasında 

Yapılan Satışlar" başlıklı bölümünde "e-Fatura Uygulamasına kayıtlı kullanıcılara düzenlenecek 

elektronik faturada, düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak 

gösterilmesi halinde elektronik faturanın kâğıt çıktısı irsaliye yerine geçer. Söz konusu kâğıt çıktıya 

"İrsaliye yerine geçer." ifadesinin yazılması ve kâğıt çıktının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması 

zorunludur. Ancak bu imkândan yararlanabilmek için elektronik faturanın malın teslimi anında 

düzenlenmesi gerekir. 

             Hizmet ifasına konu e-faturanın satış anında düzenlenmesi halinde, söz konusu kâğıt çıktının 

talep eden müşteriye verilmesi zorunludur." düzenlemesi mevcuttur.       

            Yukarıda yer verilen hüküm ve düzenlemelere göre, "muhtelif müşteriler" ibareli tek bir sevk 

irsaliyesi düzenlenerek müşterilere sevk edilen malların e-fatura uygulamasına kayıtlı alıcılara teslimi 

anında elektronik fatura düzenlenebilmesi durumunda ayrıca sevk irsaliyesi düzenlenmesine gerek 

bulunmamaktadır. Ancak elektronik faturanın malın teslimi anında düzenlenememesi durumunda her 

bir e fatura kullanıcısı alıcı adına yeni bir sevk irsaliyesi düzenlenmesi zorunlu olup teslimin firmanızca 

düzenlenen "sipariş makbuzu" ile tevsiki mümkün değildir. 



            Öte yandan, malın teslimi sırasında düzenlenecek olan sevk irsaliyesinin yedi günlük süre 

içerisinde düzenlenmesi zorunlu olan e-fatura ile ilişkilendirileceği de tabiidir. 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.   

ÖZELGE 21: E-Fatura ve e-Defter Kullanma Zorunluluğu Kapsamındaki   

Şirketin Zorunluluk Kapsamında Olmayan Şirketle Devir Yoluyla 

Birleşmesi   Halinde e-Fatura ve e-Defter Kullanmak Zorunda Olup 

Olmayacağı Hk. 
 

Sayı: 72788441-105-10982                                                                                                   Tarih:17/03/2016 

T.C. 

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI 

GAZİANTEP VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik numaralı 

mükellefi olduğunuzu, şirketinizin 22.12.2011 tarihinde ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik 

numaralı mükellefi ... .’yi aktif ve pasifi ile bir bütün olarak Kurumlar Vergisi Kanunu ve Türk Ticaret 

Kanunu hükümleri çerçevesinde 07.12.2011 tarihli bilanço esas alınarak devir aldığını, ... nin 2011 

takvim yılı içerisinde madeni yağ lisansına sahip bulunan ve Gelir İdaresi Başkanlığının web sitesinde 

e-fatura düzenleme zorunluluğu kapsamında bulunan ... .’den 03.12.2011 tarih ve ... sayılı fatura ile 

mal satın aldığını, kurumunuzun 01.01.2014 tarihinden itibaren elektronik defter tutma ve elektronik 

fatura düzenleme zorunluluğunun bulunup bulunmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep 

edilmektedir.            

            Bilindiği üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 242'nci maddesinin 2 nci fıkrasının 

5766 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle değiştirilen 5'nci paragrafı uyarınca; Maliye Bakanlığı, 

elektronik defter, belge ve kayıtların oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafaza ve ibrazı ile 

defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve 

esasları belirlemeye yetkili olduğu belirtilmiş ve Aynı Kanunun Mükerrer 257'nci maddesinin birinci 

fıkrasının (3) numaralı bendinde de Maliye Bakanlığı'nın, tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, 

kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu 

kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu konuda 

uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. 

            Maliye Bakanlığı'na tanınan bu yetkiler çerçevesinde yaygın olarak kullanılan belgelerden biri 

olan "faturanın" elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve 

ibraz edilmesine ilişkin usul ve esaslara yönelik olarak 397, 416, 421, 424, 433, 447,448 ve 454 Sıra 

No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile düzenlemeler yapılmıştır. 

           421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bazı mükellef gruplarına elektronik defter 

tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilmiştir. 



             Söz konusu Tebliğin, "3. Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunluluğu" başlıklı kısmının 

"3.1. Kapsama Giren Mükellefler" alt başlıklı bölümünde; “3.1.1. Yukarıda verilen yetkilere istinaden 

Bakanlığımızca aşağıda sayılan mükellef gruplarına elektronik defter tutma ve elektronik fatura 

uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilmiştir. 

             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. 

            ... 

           3.1.3. Bu Tebliğ veya 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında elektronik 

fatura uygulamasından yararlanan mükelleflerin birbirlerine yapmış oldukları mal teslimi veya hizmet 

ifaları için elektronik fatura düzenlemeleri zorunludur." şeklinde açıklanmıştır. 

            Diğer taraftan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No 421)' nde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Tebliğ (Sıra No: 448) ile 4/4/2015 tarihinden geçerli olmak üzere 421 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliğinin 3.1. Kapsama Giren Mükellefler" bölümüne aşağıdaki hükümler eklenmiştir; 

         "3.1.7. Bu Tebliğ kapsamında elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme 

zorunluluğu getirilen mükellefler; tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş 

şeklinde birleşme) veya tür (nev'i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi 

mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev'i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi 

mükellefler elektronik fatura uygulamasına geçmek ve elektronik defter kullanmak zorundadır. 

Uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından 

itibaren 3 ayı geçemez." 

            Aynı şekilde  454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "2. Elektronik Defter ve 

Elektronik Fatura Kullanma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler" başlıklı bölümünde; 

            "421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave 

olarak aşağıda sayılan mükelleflere elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme 

zorunluluğu getirilmiştir. 

          a) 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan 

mükellefler. 

          b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların 

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 bent 

kapsamında değerlendirilmeyecektir. 

          c) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden 

mükellefler." şeklinde açıklamalar bulunmaktadır. 



          Buna göre; söz konusu şirketler arasında gerçekleşen devir yoluyla birleşme tarihinin 

(22/12/2011), 448 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin yayım tarihinden (4/4/2015)  önce 

olması nedeniyle devralan şirketiniz ... nin   421 No.lu Vergi Usul Tebliğinde belirtilen e-fatura ve e-

defter kullanma zorunluluğu şartlarından birini taşımıyor olması halinde bu tebliğ kapsamında e-

fatura ve e-deftere geçme zorunluluğu bulunmamaktadır.       

             Ancak devralan şirketinizin 454 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin yayım tarihi 

itibariyle bu tebliğde  belirtilen e-fatura ve e-defter kullanma zorunluluk şartlarından birini taşıması 

halinde söz konusu tebliğ kapsamında e-fatura ve e-defter uygulamasına geçmesi gerektiği tabiidir. 

             Bilgi edinilmesini rica ederim. 

ÖZELGE 22: Elektronik fatura kullanıcısının nihai tüketiciye faturayı 

e-posta yoluyla gönderip gönderemeyeceği 
 

Sayı: 11395140-105[229-2014/VUK1-18823]-87659                                                Tarih: 19/10/2015 

T.C. 

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI 

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 

            İlgide kayıtlı Özelge Talep Formunuzda; Şirketinizin e-fatura kayıtlı kullanıcısı olduğu, 

işyerlerine-konutlara alarm sistemi kurma ve araç takip sistemi hizmeti verdiğinizi, vergi mükellefi 

olmayan müşterilerinize Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliğlerinde öngörülen esaslara uyarak 

fatura düzenleyip gönderdiğiniz belirtilerek, bireysel müşterilerinize kâğıt ortamında her ay kağıt 

fatura düzenleyip göndermek yerine faturaların e-posta adresi olan müşterilerinize e-posta yoluyla 

gönderilip gönderilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. 

            Bilindiği üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 242'nci maddesinin 2 nci fıkrasının 

5766 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle değiştirilen 5'nci paragrafı uyarınca; Maliye Bakanlığı, 

elektronik defter, belge ve kayıtların oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafaza ve ibrazı ile 

defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve 

esasları belirlemeye yetkili olduğu belirtilmiş ve aynı Kanunun  Mükerrer 257'nci maddesinin birinci 

fıkrasının (3) numaralı bendinde de Maliye Bakanlığı'nın, tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, 

kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu 

kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu konuda 

uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. 

          Maliye Bakanlığı'na tanınan bu yetkiler çerçevesinde yaygın olarak kullanılan belgelerden biri 

olan "faturanın" elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve 

ibraz edilmesine ilişkin usul ve esaslara yönelik olarak 397, 416, 421, 424, 433, 447 ve 448 Sıra No'lu 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile  düzenlemeler yapılmıştır. 



           397 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-fatura uygulamasına başvuran ve sisteme 

kayıtlı kullanıcı olarak tanımlanan mükelleflerin birbirlerine sattıkları mal veya hizmetler için e-fatura 

düzenlenebilmesi ve bu faturaların alıcılara elektronik ortamda iletilebilmesi olanağı getirilmiştir. Söz 

konusu uygulama ile faturanın elektronik olarak düzenlenebilmesi ve alıcısına gönderilebilmesi için 

satıcı ve alıcının her ikisinin de e-fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcı olması gerekmektedir. 

Bunlardan birinin kayıtlı kullanıcı olmaması durumunda düzenlenecek faturanın kağıt ortamında 

düzenlenen fatura olması gerekmektedir. 

            Maliye Bakanlığı 397 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-fatura uygulaması 

haricinde, "e-Arşiv" uygulamasına yönelik olarak 433 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 

30.12.2013 tarihinde yayımlamış ve 443 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tebliğ 

hükümleri güncellenmiştir. Söz konusu tebliğde; e-Arşiv uygulamasına kayıtlı bulunan satıcılar 

tarafından sunulan mal veya hizmetler karşılığında düzenlenen faturaların, alıcının e-Fatura sistemine 

kayıtlı olmayan mükellef veya nihai tüketici durumunda olması halinde dahi elektronik ortamda (e-

Arşiv uygulaması aracılığı ile) düzenlenebilmesine ve elektronik ortamda iletilebilmesine ilişkin usul ve 

esaslar belirlenmiştir. 433 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu (e-Arşiv) Genel Tebliği ile Mezkur Kanun 

uyarınca kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın 

elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz 

edilmesine imkân tanıyan e-Arşiv Uygulaması mükelleflerin kullanımına açılmıştır. e-Arşiv 

uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenlendiği 433 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin ile 

433 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine değişiklik getiren 443 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliğinin 3. bölümü birlikte değerlendirildiğinde, e-Arşiv uygulamasına kayıtlı bulunan 

satıcının; 

          a) Elektronik fatura sistemine kayıtlı kullanıcıya elektronik fatura düzenleyeceği ve bu faturaları 

e-Fatura uygulaması üzerinden alıcıya elektronik ortamda iletileceği, 

          b) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397) ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı 

olmayan vergi mükelleflerine e-Arşiv Uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, kâğıt ortamında 

göndermeye ve oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza ve istendiğinde 

ibraz etmeye zorunludurlar. Bununla birlikte söz konusu mükellefler, e-Arşiv Uygulaması kapsamında 

oluşturdukları faturaları alıcısının talebi doğrultusunda ve www.efatura.gov.tr internet adresinde 

yayımlanan e-fatura format ve standardını kullanmak ve de söz konusu faturanın basılabilir 

görüntüsünü de eklemek şartıyla, müşterilerine elektronik ortamda da iletebilirler. Bu durumda e-

Arşiv Faturasının ayrıca kağıda basılmasına gerek bulunmadığı, 

         c) Nihai tüketicilere (vergi mükellefi olmayan alıcılara) düzenlenmesi gereken faturaların, e-Arşiv 

uygulamasında elektronik olarak düzenlenebileceği ve müşterinin talebine (rızasına) uygun olarak 

kağıt veya elektronik ortamda teslim edilebileceği, alıcı  tarafından elektronik ortamda teslimi istenen 

faturaların,  internet dahil olmak üzere her türlü elektronik araç ve ortamlar vasıtasıyla iletilebileceği,  

bu satışlara ait faturanın, malın teslimi ya da hizmetin ifası anında elektronik ortamda iletilmesi 

durumunda müşteriye bu faturanın kâğıt çıktısı verilmesi gerektiği ve çıktının satıcı veya yetkilisi 

tarafından imzalanması zorunlu olduğu ve bu imkândan yararlanabilmek için faturanın malın teslimi 

anında düzenlenmesi zorunlu olduğu, 

            belirtilmiştir. 



          Bu açıklamalar çerçevesinde, sadece e-fatura sistemine kayıtlı kullanıcılar arasında  e-fatura 

gönderim ve alımının  gerçekleşebilir olması sebebiyle , müşterilerinizin  e-fatura sistemine kayıtlı 

kullanıcı olmaması halinde kesilecek faturanın kağıt fatura olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak  

e-Arşiv uygulamasına geçmeniz durumunda e-fatura sistemine kayıtlı bulunmayan vergi 

mükelleflerine veya vergi mükellefi olmayan alıcılara (nihai tüketicilere) 433 Sıra No'lu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği ile 443 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar 

çerçevesinde elektronik olarak fatura düzenlenebilecek ve alıcısına (müşterilerinize) elektronik 

ortamda iletilebilecektir. 

            Öte yandan; 397, 433 ve 443 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen usul ve 

esaslar dışında, kağıt ortamında düzenlenmesi ve kağıt ortamında müşterilerinize verilmesi gereken 

faturaların e-posta yoluyla alıcısına iletilmesinin, kanuni bir geçerliği bulunmamakta olup, bu 

yöntemle elektronik ortamda iletilen kağıt faturaların e-Fatura veya e-Arşiv faturası olarak kabul 

edilmesi imkanı bulunmamaktadır. 

             Bilgi edinilmesini rica ederim. 

ÖZELGE 23: Sehven İhraç kayıtlı satışı yapılan ticari mallara ait   

elektronik faturanın düzeltmesinin yapılıp yapılamayacağı hk. 
 

Sayı: 27192137-105[2014-295]-96                                                                                Tarih:23/05/2016 

T.C. 

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI 

KAYSERİ VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; şirketinizin gerek imal ettiği malları, gerekse alım 

satımını yaptığı ticari malları dış ticaret sermaye şirketine ihraç kayıtlı olarak teslimini gerçekleştirdiği, 

01/5/2014 tarihi itibariyle ticari malların dış ticaret sermaye şirketlerine ihraç edilmek kaydıyla 

satışında tecil-terkin uygulamasının sonlandırılmasına rağmen şirketinizce çeşitli teknik sorunlar ve 

sistem uyarlamalarından kaynaklı gecikmeler nedeniyle dış ticaret sermaye şirketine düzenlediğiniz 

elektronik faturalarda 01/5/2014 tarihinden sonra gerçekleştirilen bazı ticari mal satışlarını sehven 

ihraç kayıtlı satış olarak göstermeye devam ettiğiniz, bu malların büyük bir bölümünün ihraç edilmesi 

nedeniyle iade alınmasının mümkün bulunmadığı, KDV Kanununun 11/1-c maddesi kapsamında 

elektronik fatura ile teslim edilen ticari mallara ilişkin KDV tutarları vergi ziyaına sebebiyet 

verilmemesi adına ilgili dönemde tecil edilen KDV hesaplarından çıkarıldığı ve hesaplanan KDV 

hesabına ilave edilmek suretiyle hazineye intikalinin sağlandığı belirtilmekte ve elektronik faturalarda 

mamül mallarla birlikte yer alan ticari mallara ilişkin tecil edilen KDV'lerin yine elektronik ortamda 

mevzuata uygun şekilde düzeltilip düzeltilemeyeceği, söz konusu düzeltmenin mümkün olmaması 

durumunda, işleme taraf olanlarca KDV açısından yapılması gereken işlemler hususunda 

Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir. 

 



            05/3/2010 tarihinde yayımlanan 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 

elektronik fatura (e-fatura) uygulaması vergi mevzuatımıza dahil edilmiş bulunmaktadır. 

            Öncelikli olarak söz konusu Genel Tebliğde belirtilen koşulları sağlayan mükelleflerin kendi 

istekleri ile seçebileceği bir uygulama olarak başlayan e-fatura uygulaması, ekonomik hayattaki 

gelişmeler ve vergi gelirleri yönünden kritik öneme sahip bazı sektörlerde faaliyet gösteren 

mükellefler ile bu mükelleflerden mal ve hizmet alışverişinde bulunan ve brüt satış hasılatı yönünden 

belli ölçüleri aşan mükellefler için 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-fatura 

uygulaması belirtilen mükellef grupları için zorunlu hale getirilmiştir. 

            433 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-fatura uygulamasına kayıtlı olan 

mükelleflerin birbirlerinden aldıkları mallar ve sağladıkları hizmetler için  elektronik fatura gönderme 

ve alma zorunluluğu 01/4/2014 tarihi olarak belirlenmiştir. 

            Uygulamanın mükelleflerimiz açısından sorunsuz ve sağlıklı yürütülebilmesi bakımından, 

http://www.efatura.gov.tr/anasayfa.html web adresinde de yayımlanan ilgili genel tebliğlerde ve 

teknik kılavuzlarda detaylı açıklamalar yapılmış bulunmakla birlikte,  e-fatura portalı kullanım 

kılavuzunun "4.2 Fatura Onaylama ve Gönderme" başlıklı bölümünde; "Mali mühür/elektronik imza 

taşıyan faturaların sonradan düzeltilmesi halinde mali mühür geçerliliğini yitireceğinden onaylanmış 

olan faturaların içeriğinin değiştirilmesi mümkün değildir." şeklindeki açıklamalara yer verilmiştir. 

            Buna göre; onaylanmış bir fatura üzerinde tekrar düzeltme yapılması veya iptali mümkün 

olmayıp, bu fatura yerine yeni tarihli fatura düzenlenmesi not bölümüne de açıklama olarak eski 

faturanın hatalı düzenlenmesi nedeniyle yeniden tanzim edildiğinin yazılması gerekmektedir. 

            3065 sayılı KDV Kanununun 11/1-c maddesinde; ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından 

kendilerine teslim edilen mallara ait KDV'nin ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği, mükelleflerce 

tahsil edilmeyen ancak, ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu verginin, vergi 

dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı hüküm altına alınmıştır. 

            KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-8) bölümünde, tecil-terkin uygulamasından 

yararlanabilecek imalatçılarda aranan şartlar belirlenmiş olup imalatçının sanayi siciline kayıtlı ve 

sanayi sicil belgesine haiz olması, ilgili meslek teşekkülüne kayıtlı olması, sanayi sicil belgesinde yer 

alan üretim konusunda gerekli araç parkına sahip olunması gerekmektedir. Aynı Tebliğin (II/A-8.4) 

bölümünde tecil-terkin işlemleri imalatçıların ihraç kaydıyla satışını yaptıkları mal teslimlerine 

uygulanacağı, satıcının ihraç kaydıyla satışını yaptığı malın, ihraç edilen nihai mamul olması gerektiği, 

bu şartı taşımayan teslimlerde tecil terkin işlemi uygulanmayacağı açıklanmıştır. 

            Buna göre, imalatçıların piyasadan hazır olarak temin ettikleri ticari malları dış ticaret sermaye 

şirketlerine ihraç kayıtlı satmaları mümkün bulunmamaktadır. Sehven dış ticaret sermaye şirketlerine 

ihraç kayıtlı satışının yapıldığı bildirilen ticari mallara ilişkin olarak ilgili dönemde hesaplanarak tecil 

edilen KDV için düzeltme beyannamesi verilmesi gerekmektedir. 

            Bilgi edinilmesini rica ederim. 



ÖZELGE 24: Sigorta acentesinin isteğe bağlı olarak e-fatura kullanıp 

kullanamayacağı. 
 

Sayı: 11395140-105*MÜK-257-2015/VUK-1-19569]-70558                                             Tarih: 01/06/2016 

T.C. 

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI 

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; sigorta acenteliği faaliyetinde bulunduğunuzu, KDV 

mükellefiyetinizin bulunmadığını, faaliyetlerinizde fatura düzenlemediğinizi belirterek, 2016 yılında 

isteğe bağlı olarak e-Defter uygulamasına geçip geçemeyeceğiniz, olası demirbaş satışlarınıza 

istinaden e-Fatura uygulamasına geçip geçemeyeceğiniz hususunda Başkanlığımız görüşlerini talep 

etmektesiniz. 

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242’nci maddesinin ikinci fıkrası ile Bakanlığımıza 

verilen yetkiye istinaden yayımlanan 397 Sıra No.lu Genel Tebliği ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 232 

nci maddesi kapsamında fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflere, fatura belgesinin elektronik 

ortamda oluşturulması, iletilmesi, muhafaza ve ibrazına olanak veren elektronik fatura (e-Fatura) 

uygulamasından yararlanma imkanı tanınmıştır. 

            Ayrıca Türk Ticaret Kanunun 66 maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 242 inci 

maddesi çerçevesinde, defter tutma yükümlülüğü bulunanların, usul ve esasları Maliye Bakanlığı ile 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca müştereken belirlenen usul ve esaslara göre kanuni defterlerin 

elektronik ortamda oluşturulması, muhafaza ve ibraz edilmesi imkanı getirilmiş ve bu çerçevede 

elektronik defter (e-Defter) uygulaması 1 Sıra Nolu Elektronik Defter Genel Tebliği yayımlanmıştır. 

            e-Fatura ve e-Defter uygulamaları öncelikle isteğe bağlı bir uygulama olarak başlamış ve bu 

çerçevede fatura belgesini düzenleyen mükellefler ile defter tutma mecburiyeti bulunan 

mükelleflerin 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile 1 Sıra Nolu Elektronik Defter Genel 

Tebliğinde belirlenen kurallar çerçevesinde gerekli başvurularını yapmaları ve Gelir İdaresi 

Başkanlığınca uygun görülmesi şartıyla e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına kayıtlı kullanıcı olarak 

tanımlanmaktadır. Fatura düzenleyen veya kanuni defter tutma yükümlülüğü bulunan mükelleflerin 

isteğe bağlı olarak e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına başvurulmalarının önünde herhangi bir 

mevzuat engeli bulunmamaktadır. 

            Başlangıcı itibariyle isteğe bağlı  olarak başlayan e-Fatura ve e-Defter uygulamaları, belli 

konularda faaliyet gösteren ve belli iş hacmini aşan mükelleflere 421 ve 454 sıra Nolu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliğleri ile zorunlu hale getirilmiştir. Zorunluluk sadece söz konusu Genel Tebliğlerde 

belirlenen şartlara haiz mükellefler için bulunmaktadır. 

             421 Sıra Nolu Tebliğ'in 3'üncü maddesinde ; "3.1.6. Bu Tebliğ kapsamındaki mükelleflerden 

mal veya hizmet alan ve belirlenen hadlerin altında kalan mükelleflerin de istemeleri halinde 



elektronik defter ve elektronik fatura uygulamalarından yararlanabilecekleri tabiidir." açıklamasına 

yer verilerek söz konusu uygulamalara zorunluluk getirilen mükellefler dışındaki mükelleflerin de 

yararlanabileceği belirtilmiştir. 

             Bu açıklamalar çerçevesinde 421 ve 454 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile e-

Fatura ve e-Defter uygulamasına zorunlu olarak dahil olması gereken mükellefler arasında yer 

almamanıza rağmen, isteğe bağlı olarak 397 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 1 Sıra Nolu 

Elektronik Defter Genel Tebliğinde belirlenen kurallar çerçevesinde e-Fatura ve e-Defter 

uygulamalarına  başvurmanız ve söz konusu uygulamalara dahil olmanız mümkün bulunmaktadır. 

            Bilgi edinilmesini rica ederim. 

ÖZELGE 25: ÖTV I sayılı listedeki malları ithal eden ancak EPDK   

lisansı olmayan şirketin e-fatura e-defter uygulamasına geçme 

zorunluluğu 
 

Sayı: 11395140-105*Mük.257-2015/VUK-1-19453]-16033                                             Tarih: 26/02/2016 

T.C. 

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI 

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 

             İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 24/01/2014 tarihinde kurulan ve spor malzemeleri alım 

satımı faaliyetinde bulunan şirketinizin, 01/04/2015 tarihinde 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi 

Kanununa ekli I sayılı listedeki mallardan kompresör yağı ithal etmeye başladığı, 01/04/2015 tarihi 

itibarıyla ilgili vergi dairesince ÖTV mükellefiyeti tesis edildiği, şirketinizin Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu'ndan lisansının bulunmadığı belirtilerek 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 

uyarınca elektronik fatura ve elektronik defter kullanma zorunluluğunuzun bulunup bulunmadığı 

hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. 

             213 sayılı Vergi Usul Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı 

bendinde, Maliye Bakanlığının, tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro 

film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında 

saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak defter ve 

kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığında veya muhafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda 

saklanması zorunluluğu getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yetkili olduğu 

hükme bağlanmıştır. 

            Anılan Kanunun mükerrer 242’nci maddesi ile Maliye Bakanlığının, elektronik defter, belge ve 

kayıtlar için diğer defter, belge ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslardan farklı usul ve esaslar belirlemeye 

yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. 



            Konuya ilişkin yayımlanan 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bir kısım 

mükelleflere 2013 takvim yılında e-fatura uygulamasına, 2014 takvim yılı içerisinde ise e-defter 

uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. 

            Mezkur Tebliğ ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak 20/06/2015 tarihli Resmi 

Gazetede yayımlanan 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile aşağıda sayılan mükelleflere 

de elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. 

            a) 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan 

mükellefler. 

            b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların 

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 bent 

kapsamında değerlendirilmeyecektir. 

            c) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden 

mükellefler. 

           (a) bendindeki şartı, 2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1/1/2016 tarihinden itibaren, 

2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin 

gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından 

itibaren, (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan bu Tebliğin yayım tarihinden önce lisans alan veya 

mükellefiyet tesis ettirenler 1/1/2016 tarihinden itibaren, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra lisans 

alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi 

izleyen hesap döneminin başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına 

geçmek zorundadır. Bununla birlikte, lisans ya da mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi 

arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin 

başından itibaren elektronik defter tutabilecekler ve e-Fatura uygulamasına geçebileceklerdir. 

           Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre; 

          4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki mallardan kompresör yağı ithali 

nedeniyle 01/04/2015 tarihinde ÖTV mükellefiyeti tesis edilen ancak EPDK lisansı olmayan 

şirketinizin, elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu 

bulunmamaktadır. 

            Öte yandan 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 2/b maddesindeki açıklamalara 

göre bu düzenleme doğrultusunda elektronik fatura ve elektronik defter kapsamına girecek 

mükelleflerin 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı liste mükellefiyeti olmasa bile, bu 

listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK 'ndan lisans almaları durumunda 

bu mükelleflerin brüt satış hasılatı tutarına bakılmaksızın elektronik fatura ve elektronik defter 

uygulamasına geçme zorunluluğu olduğu tabiidir. 

            Bilgi edinilmesini rica ederim. 



ÖZELGE 26: Depoculuk lisansına sahip şirketin e-fatura e-defter 

uygulamasına geçip geçmeyeceği 
 

Sayı: 11395140-105*Mük.257-2015/VUK-1-19582]-16027                                              Tarih: 26/02/2016 

T.C. 

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI 

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

           İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda şirketinizin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan 

aldığı depolama lisansına sahip olduğu belirtilerek 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 

uyarınca elektronik fatura ve elektronik defter kullanma zorunluluğunuzun bulunup bulunmadığı 

hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. 

            213 sayılı Vergi Usul Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı 

bendinde, Maliye Bakanlığının, tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro 

film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında 

saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak defter ve 

kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığında veya muhafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda 

saklanması zorunluluğu getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yetkili olduğu 

hükme bağlanmıştır. 

            Anılan Kanunun mükerrer 242’nci maddesi ile Maliye Bakanlığının, elektronik defter, belge ve 

kayıtlar için diğer defter, belge ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslardan farklı usul ve esaslar belirlemeye 

yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. 

            Konuya ilişkin yayımlanan 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bir kısım 

mükelleflere 2013 takvim yılında e-fatura uygulamasına, 2014 takvim yılı içerisinde ise e-defter 

uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. 

            Mezkûr Tebliğ ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak 20.06.2015 tarihli Resmi 

Gazetede yayımlanan 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile aşağıda sayılan mükelleflere 

de elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. 

           a) 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hâsılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan 

mükellefler. 

            b) 06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların 

imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'dan lisans alan 

mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent 

kapsamında değerlendirilmeyecektir. 

            c) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden 

mükellefler. 



           (a) bendindeki şartı, 2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler 01.01.2016 tarihinden 

itibaren, 2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine 

ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından 

itibaren, (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan bu Tebliğin yayım tarihinden önce lisans alan veya 

mükellefiyet tesis ettirenler 01.01.2016 tarihinden itibaren, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra lisans 

alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi 

izleyen hesap döneminin başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına 

geçmek zorundadır. Bununla birlikte, lisans ya da mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi 

arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin 

başından itibaren elektronik defter tutabilecekler ve e-Fatura uygulamasına geçebileceklerdir. 

             Buna göre; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunun I sayılı listedeki malların, imali, ithali, 

teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK'dan lisans alan mükelleflerden,  brüt satış hasılatı rakamına 

bakılmaksızın  454 sıra nolu  Vergi Usul Kanunu  Genel Tebliğinin yayım tarihinden önce lisans 

alanların 31/12/2015 tarihine kadar başvurularını yapıp, 1/1/2016 tarihinde e-fatura ve e-defter 

kayıtlı kullanıcısı olması zorunludur.  Söz konusu  tebliğin yayım tarihinden sonra lisans alan 

mükelleflerin ise lisans aldıkları tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren e-fatura ve e-defter 

kayıtlı kullanıcısı olması gerekmektedir. 

            Öte yandan; söz konusu tebliğin 2/b maddesindeki açıklamalara göre bu düzenleme 

doğrultusunda elektronik fatura ve elektronik defter kapsamına girecek mükelleflerin 4760 sayılı Özel 

Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı liste mükellefiyeti olmasa bile, bu listedeki malların imali, ithali, 

teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK 'ndan lisans almaları durumunda bu mükelleflerin brüt satış 

hasılatı tutarına bakılmaksızın elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu 

bulunmaktadır. Dolayısıyla mükellefin EPDK'dan aldığı lisans Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I 

sayılı  listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle alınmadı ise ilgili tebliğin 2/b 

bendi kapsamında değerlendirilmesi gerekmeyecektir. 

             Ayrıca  EPDK 'dan sadece bayilik lisansı olan mükellefler ilgili tebliğdeki diğer şartlardan 

herhangi birini taşımıyorlarsa sadece bu lisansa sahip olmaları sebebi ile e-fatura ve e-defter 

kullanma zorunluluğu  kapsamına girmeyeceklerdir. Ancak bayilik lisansı yanında ÖTV I sayılı  listedeki 

malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK'dan başka bir lisans alındı ise bayilik lisansı 

sebebiyle değil diğer lisansa sahip olunması sebebiyle e-fatura ve e-defter kullanıcı olunması 

gerekecektir. 

            Yukarıda yapılan açıklamalara göre, şirketinizin ÖTV Kanununa ekli I sayılı listedeki malların 

imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK'dan depolama lisansı alan mükelleflerden olması 

halinde 01.01.2016 tarihi itibarıyla elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme 

zorunluluğu bulunduğu tabiidir. 

            Bilgi edinilmesini rica ederim. 

ÖZELGE 27: Kısım Kısım Mal Teslimi Nedeniyle Fatura Düzenleme   

Süresinin Aşılması Halinde e-Faturanın Nasıl Düzenlenmesi Gerektiği 

Hk. 
 



Sayı: 64950229-105[229-2015/1]-13266                                                                             Tarih: 23/02/2016 

T.C. 

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI 

ESKİŞEHİR VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile şirketiniz tarafından satışı yapılan montaja tabi 

makinelerin montaj için parça parça alıcının işyerine taşındığı ve bu yüzden makinenin tesliminin 

birkaç haftayı alabildiği, bu durumda taşınan her bir parça için ayrı ayrı sevk irsaliyesinin düzenlendiği, 

ancak işlem süresinin işin mahiyeti gereği 7 günlük süreyi geçmesi sebebiyle e-fatura portal 

sisteminde fatura düzenlenmesine izin verilmediği bildirilmiş olup, kısım kısım sevk edilen makine 

parçaları için düzenlenecek sevk irsaliyelerinin üzerine, taşınan malın kısım kısım taşındığının ve 

montajının yapılacağının belirtilmesi ve yedi günlük süre geçtikten sonra montajın tamamlanıp 

makinenin teslim tarihinden itibaren yedi gün içerisinde düzenlenecek faturanın üst kısmına sevk 

irsaliyesinin tarihi yazılmaksızın faturanın düzenlenmesi ve e-faturada da faturanın not kısmına sevk 

irsaliyelerinin tarih ve numaralarının yazılarak fatura ile ilişkilendirilmesinin mevzuata uygun olup 

olmadığı, uygun değil ise nasıl bir işlem yapılması gerektiği konusunda Başkanlığımız görüşü 

sorulmaktadır. 

          213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Faturanın tarifi" başlıklı 229 uncu maddesinde; "Fatura, satılan 

emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya 

işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır." hükmü yer almaktadır. 

            Anılan Kanunun "Faturanın şekli" başlıklı 230 uncu maddesinin birinci fıkrasının 5 numaralı 

bendinde, satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, faturada bulunması gereken bilgilerden 

biri olarak sayılmış, aynı bendin parantez içi hükmünde de "Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri 

ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği 

hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. Bu bentte yazılı 

irsaliyeler hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, bu madde hükmü ile 231'inci 

madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir." denilmiştir. 

            Kanunun "Faturanın nizamı" başlıklı 231 inci maddesinin birinci fıkrasının 5 numaralı bendinde 

ise; "Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azamî yedi gün içinde düzenlenir. 

Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır." hükmüne yer verilmiştir.                                      

            397 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin 3.Genel Olarak e-Fatura başlığı altında “Bu 

Tebliğde düzenlenen e-Fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere 

sahiptir.” denilmiştir. 

            Diğer taraftan; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Elektronik Ortamdaki Kayıtlar ve Elektronik 

Cihazla Belge Düzenleme” başlıklı mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı fıkrasının ikinci 

paragrafında elektronik belge, “… şekil hükümlerinden bağımsız olarak bu Kanuna göre düzenlenmesi 

zorunlu olan belgelerde yer alan bilgileri içeren elektronik kayıtlar bütünüdür.” şeklinde 

tanımlandıktan sonra, aynı fıkranın son paragrafı ile Maliye Bakanlığı; elektronik defter, kayıt ve 

belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazı ile defter ve belgelerin 

elektronik ortamda tutulmasına ve düzenlenmesine izin verilen defter ve belgelerde yer alması 



gereken bilgileri internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında 

Maliye Bakanlığına ve Maliye Bakanlığının gözetim ve denetimine tabi olup, kuruluşu, faaliyetleri, 

çalışma ve denetim esasları Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecek olan özel 

hukuk tüzel kişiliğini haiz bir şirkete aktarma zorunluluğu getirmeye, bilgi aktarımında uyulacak 

format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu Kanun kapsamına giren 

işlemlerde elektronik imza kullanım usul ve esaslarını düzenlemeye ve denetlemeye yetkili kılınmıştır. 

           Maliye Bakanlığı'na tanınan bu yetkiler çerçevesinde yaygın olarak kullanılan belgelerden biri 

olan "faturanın" elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve 

ibraz edilmesine ilişkin usul ve esaslara yönelik olarak 397, 416, 421, 424, 433, 447, 448 ve 454 Sıra 

No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile düzenlemeler yapılmıştır. 

           Yukarıda yer alan hükümlere göre, montaj yöntemi ile imal edilen makinalar gibi kısım kısım 

sevki gereken teslimlerde; montaj için gönderilen her bir parçanın sevki sırasında sevk irsaliyesinin 

alıcı adına düzenlenmesi, sevk irsaliyesinin üzerine taşınan malın kısım kısım taşındığının ve montaj 

yapılacağının belirtilmesi, montajın tamamlandığı tarihi takip eden yedi gün içinde de fatura tanzim 

edilmesi ve daha önce düzenlenen sevk irsaliyelerinin numaralarının bu faturada belirtilmesi 

gerekmektedir. 

            Bilgilerinizi rica ederim. 

ÖZELGE 28: Elektrik teslimlerinde, vergiyi doğuran olay ve elektronik 

ortamda fatura düzenlenmesi 
 

Sayı: 27575268-105[229-2014-160]-728                                                                        Tarih: 06/07/2015 

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

             İlgi talep formunuzda; … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi numaralı mükellefi olduğunuz, 

şirketinizin ağırlıklı olarak toptan elektrik ticareti ile uğraştığı, bugüne kadar bir takvim ayı içinde 

abonelere satılan elektrikle ilgili faturaların kağıt ortamında aynı takvim ayının son günü itibariyle 

düzenlendiği, ancak ... tarihinden itibaren elektronik fatura düzenlemekle yükümlü olduğunuz, 

sektörünüzde sistemin işleyişinde; Nisan ayında abonelere gerçekleştirilen elektrik satışlarına ilişkin 

tüketim rakamlarının ilgili dağıtım şirketleri tarafından okunarak tespit edildiği, abonelerin Nisan 

ayındaki tüketim bilgilerinin dağıtım şirketleri tarafından … Anonim Şirketinin Piyasa Mali Uzlaştırma 

Merkezi (PMUM)  sitesine 01 Mayıs ila 15 Mayıs tarihleri arasında girilebildiği, dolayısıyla herhangi bir 

abonenin Nisan ayına yönelik tüketim bilgilerinin 15 Mayısta sisteme girilebildiği, şirketinizin bu 

bilgilere, tüketim bilgileri belirtilen sisteme girildikten sonra vakıf olduğu, söz konusu abonelerin 

Nisan ayına ait faturalarının kağıt ortamında 30 Nisan tarihli olarak düzenlenmesinin mümkün olduğu 

halde, elektronik fatura uygulamasında aynı faturaların elektronik ortamda 30 Nisan tarihli olarak 

oluşturulup düzenleme ve onay verme tarihinin en erken 15 Mayıs olabileceği belirtilerek, abonelerin 

Nisan ayındaki elektrik tüketimine ilişkin satış faturalarının elektronik ortamda 30 Nisan tarihli olarak 



15 Mayısta oluşturularak düzenlenmesi ve onaylanmasının Vergi Usul Kanununun 231/5 inci 

maddesinde yer alan 7 günlük düzenleme süresine aykırı olup olmadığı ile Nisan ayında abonelere 

gerçekleştirilen elektrik satışlarına ait faturaların elektronik ortamda 15 Mayıs tarihli olarak 15 

Mayısta oluşturularak düzenlenmesi ve onaylanmasının mümkün olup olmadığı hususlarında 

Başkanlığımızdan görüş talep edilmiştir. 

            I- GELİR VE KURUMLAR VERGİLERİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME: 

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin 

bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum 

kazancının tespitinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin 

uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. 

            Ticari kazancın tespitinde "tahakkuk esası ilkesi" ve "dönemsellik ilkesi" olmak üzere iki temel 

ilke geçerlidir. Tahakkuk esası ilkesinde, gelir veya giderin miktar ve mahiyet itibarıyla kesinleşmiş 

olması yani geliri veya gideri doğuran işlemin tekemmül etmesinin yanı sıra miktarının ve işlemden 

kaynaklanan alacağın veya borcun ödeme şartlarının da belirlenmiş olması gereklidir. 

            Dönemsellik ilkesi ise, bu gelir veya giderin ilgili olduğu döneme intikalinin sağlanmasıdır. 

Ayrıca "Dönemsellik" kavramı gereği işletmeler, gelir ve giderlerini tahakkuk esasına göre 

muhasebeleştirmek; hasılat, gelir ve karlarını aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla 

karşılaştırmak durumundadırlar. Bu ilke uyarınca gelir ve giderlerin ilgili oldukları dönemde 

kaydedilmesi gerekir. 

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, şirketiniz tarafından yapılan elektrik teslimlerinde, gelirin 

bedelin tahakkuk ettirildiği, yani mahiyet ve tutar itibarıyla kesinleştiği tarih itibariyle kurum 

kazancına dahil edilmesi gerekmektedir. 

            II- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME: 

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 2/3 maddesinde su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma 

ve benzeri şekillerdeki dağıtımların da mal teslimi olduğu; 10/g maddesinde ise,  su, elektrik, gaz, 

ısıtma, soğutma ve benzeri enerji dağıtım veya kullanımlarında bunların bedellerinin tahakkuk 

ettirilmesi anında vergiyi doğuran olayın meydana geleceği hüküm altına alınmıştır. 

            Bu hükümlere göre, şirketiniz tarafından yapılan elektrik teslimlerinde, bedelin tahakkuk 

ettirildiği tarih itibariyle vergiyi doğuran olay gerçekleşmiş olacaktır. 

            III- VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME: 

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde faturanın, satılan emtia veya yapılan iş 

karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar 

tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğu,  231/5 inci maddesinde de faturanın malın teslimi 

veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azamî yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde 

düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı hükmüne yer verilmiş, 232 nci maddesinde 

ise fatura kullanmak mecburiyetinde olanlar sayılmıştır. 

            Diğer taraftan, 416, 421, 424 ve 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile 

değişik 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Vergi Usul Kanununun Maliye 



Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik 

ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır. 

         Söz konusu Tebliğin 3 üncü bölümünde elektronik faturanın (e-fatura) yeni bir belge olmadığı, 

kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip olduğu, 5 inci bölümünde ise mükelleflerin e-fatura 

düzenlerken, Tebliğde belirtilmeyen hususlarda süreler başta olmak üzere Vergi Usul Kanunu ve ilgili 

diğer kanun ve düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uymak zorunda olduğu düzenlemelerine yer 

verilmiştir. 

            Öte yandan, elektrik dağıtım faaliyetlerinde faturanın nihai bedeli Elektrik Piyasası Dengeleme 

ve Uzlaştırma Yönetmeliğine göre belirlenmektedir. Söz konusu Yönetmeliğin; 

            - 90 ıncı maddesinde fatura döneminin, bir takvim ayının ilk günü saat 00:00'da başlayıp, aynı 

ayın son günü saat 24:00'da biten süreyi ifade ettiği, 

            -132/A maddesinin birinci fıkrasında, uzlaştırma hesaplamaları sonucunda piyasa 

katılımcılarının her fatura dönemi için piyasa işletmecisine  (Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi (PMUM)) 

ödeyeceği ya da piyasa işletmecisi tarafından piyasa katılımcılarına ödenecek tutarları içeren ön 

uzlaştırma bildiriminin, fatura dönemini takip eden ayın altıncı günü, nihai uzlaştırma bildiriminin ise, 

fatura dönemini takip eden ayın onbirinci günü, piyasa yönetim sistemi (PYS) aracılığı ile ilgili piyasa 

katılımcılarına duyurulacağı, 

            - 132/B maddesinin birinci fıkrasında, piyasa katılımcılarının uzlaştırma bildirimlerinde tespit 

ettikleri maddi hatalara ilişkin itirazlarının, ilgili fatura dönemine ait işlemler kapsamında 

değerlendirmeye alınabilmesi için, ön ve nihai uzlaştırma bildirimlerine yapılacak itirazın bildirimlerin 

yapıldığı ayın onikinci günü saat 16:00'a kadar yapılması gerektiği, itirazların piyasa işletmecisi 

tarafından ayın ondördüncü günü 16:00'a kadar uygun bulunması halinde, faturaların düzeltilmiş 

bildirim miktarları esas alınarak düzenleneceği, itirazların ayın ondördüncü günü saat 16:00'a kadar 

sonuçlandırılamaması halinde 133 üncü maddedeki sürecin uygulanacağı, itirazın uygun bulunmaması 

durumunda da, bu süre içerisinde piyasa katılımcısına bilgi verileceği, 

            -132/C maddesinin birinci fıkrasında ise piyasa işletmecisinin, bildirimlerin yapıldığı ayın 

onbeşinci gününden itibaren yedi gün içinde, geçerli nihai uzlaştırma bildiriminde yer alan tutarlar 

veya nihai uzlaştırma bildirimine yapılan itirazın kabul edildiği hallerde düzeltilmiş tutarlara göre 

faturaları düzenleyeceği, PYS'de faturanın yayımlanma tarihinin, faturanın tebliğ tarihi olarak kabul 

edileceği, 

             Aynı maddenin dördüncü fıkrasında da ödeme yapılacak piyasa katılımcılarının, bildirimlerin 

yapıldığı ayın onbeşinci gününden itibaren yedi gün içinde, geçerli nihai uzlaştırma bildiriminde yer 

alan tutarlara veya nihai uzlaştırma bildirimine yapılan itirazın kabul edildiği hallerde düzeltilmiş 

tutarlara göre ve gün öncesi dengeleme faaliyetleri, dengeleme güç piyasası faaliyetleri ve 

dengesizliklerin uzlaştırılmasına ilişkin düzenlenen faturayı piyasa işletmecisine göndereceği 

            açıklamaları yer almaktadır. 

            Bu itibarla, elektrik teslimlerine ilişkin elektronik ortamda düzenlenenler de dahil olmak üzere 

faturanın, yukarıdaki belirtilen şekilde belli edilen tarihi izleyen yedi gün içinde düzenlenmesi 

gerekmektedir. 



            Bilgi edinilmesini rica ederim. 

ÖZELGE 29: Elektronik ortamda düzenlenecek faturalarda yedi günlük 

sürenin hesabı. 
 

Sayı:64597866-105*MÜK.257-2014]-106                                                                     Tarih: 14/07/2014 

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Başkanlığımız ... vergi numaralı mükellefi olan şirketinizin 

grup şirketleriyle arasında mevcut olan finansal cari hesaplara adatlandırma yoluyla hesapladığı 

faizler için 1 Nisan 2014 tarihi itibariyle elektronik fatura sistemini kullanarak fatura 

düzenleyeceğinden bahisle şirketinizce elektronik ortamda düzenlenen söz konusu faturaların 7 

günlük fatura düzenleme süresini aşabilecek şekilde düzenlenmesinin veya onaylanmasının mümkün 

olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde, fatura, satılan emtia veya yapılan iş 

karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar 

tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmıştır. 

Aynı Kanunun 231 inci maddesinde ise faturanın düzenlenmesi esnasında uyulması gereken 

kurallar 6 bent halinde sayılmış olup, 5 inci bentte ; "Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı 

tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç 

düzenlenmemiş sayılır." hükmüne yer verilmiştir. 

Diğer taraftan; faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, 

muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin usul ve esasların açıklandığı 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliğinin (3.) bölümünde e-faturanın yeni bir belge türü olmadığı, kağıt fatura ile aynı hukuki 

niteliklere sahip olduğu açıklandıktan sonra "e-Fatura Düzenlenmesi ve İletilmesi" başlıklı (5.) 

bölümünün beşinci paragrafında "Mükellefler e-Fatura düzenlerken, bu Tebliğde belirtilmeyen 

hususlarda süreler başta olmak üzere Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer kanun ve düzenlemelerde yer 

alan usul ve esaslara uymak zorundadır." açıklaması yapılmıştır. 

Yukarıda yer alan hüküm ve düzenlemelere göre; gerek kâğıt ortamında gerekse elektronik 

ortamda düzenlenecek faturaların malın teslimi ve/veya hizmetin ifasından itibaren yedi gün 

içerisinde düzenlenmesi gerekmektedir. Söz konusu yedi günlük süre azami süre olduğundan, bu 

süreye riayet edilmemesi halinde Vergi Usul Kanununda öngörülen cezaların uygulanacağı tabiidir. 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

 



ÖZELGE 30: İşyeri merkezi ve şubelerinde e-fatura uygulaması 
 

Sayı: 11395140-105*Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-2362                                          Tarih: 10/10/2014 

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile, e-fatura kullanma zorunluluğu olan firmanızın Kayseri 

Serbest Bölgesinde şubesi bulunduğu, merkez ve şube olarak aynı vergi kimlik numarasının 

kullanıldığı, şubenizin KDV mükellefiyeti bulunmadığından KDV'li olarak kesilen alış faturalarının 

indirim konusu yapılamadığı, bundan dolayı merkez ve şube işlemlerini ayırmanız gerektiği, ancak 

aynı e-fatura sisteminin kullanılmasının buna olanak tanımadığı, serbest bölge işlemlerinizde kağıt 

ortamında fatura düzenlenmesine devam edilmesinin uygun olacağının düşünüldüğü belirtilerek 

serbest bölgede bulunan şubenizden yapılmakta olan alış ve satış işlemlerinizde e- fatura kullanma 

mecburiyetinizin bulunup bulunmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır. 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 229 uncu maddesinde faturanın tarifi yapılmış olup 231 inci 

maddesinin 1 inci fıkrasında aynı müessesenin muhtelif şube ve kısımlarında her biri aynı numara ile 

başlamak üzere ayrı ayrı fatura kullanıldığı takdirde bu faturalara şube ve kısımlarına göre şube veya 

kısmın isimlerinin yazılmasının veya özel işaretle seri ve tefriki yapılmasının mecburi olduğu hüküm 

altına alınmıştır. Aynı Kanun'un mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının 3 üncü bendinde 

Maliye Bakanlığının, tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro 

fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması 

hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak defter ve kayıtların 

kopyalarının Maliye Bakanlığında veya muhafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda saklanması 

zorunluluğu getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yetkili olduğu hükme 

bağlanmıştır. 

Konuya ilişkin olarak yayımlanan 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile anonim ve 

limited şirketlerin elektronik fatura oluşturmalarına, alıcısına iletmelerine, muhafaza ve istenildiğinde 

ibraz etmelerine izin verilmiş, 416 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Kanunun 232’nci 

maddesi kapsamında fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflere elektronik fatura uygulamasından 

yararlanma hakkı tanınmış, 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile de bazı mükellef 

gruplarına elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu 

getirilmiştir. 

433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliğinin 3.1.3 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile elektronik fatura düzenleme mecburiyeti 

bulunan mükelleflerin birbirlerine sattıkları mallar ve ifa ettikleri hizmetler için düzenledikleri 

faturaları 01/04/2014 tarihinden itibaren elektronik fatura olarak gönderme ve alma zorunluluğu 

getirilmiştir.  

Bu itibarla, elektronik fatura kullanma zorunluluğu olan firmanızın elektronik fatura 

uygulamasına kayıtlı olan kullanıcılara ya da serbest bölgede ve kurumunuz vergi mükellefiyeti altında 



bulunan şubenize düzenleyeceği faturalar ile serbest bölgedeki şubenizden elektronik fatura 

uygulamasına kayıtlı kullanıcılara düzenleyeceği faturaların 01/04/2014 tarihinden itibaren elektronik 

fatura olması zorunluluğu bulunmaktadır. 

Bununla birlikte, düzenlenen faturada merkez/şube ayrımının yapılabilmesi mümkün olup, 

portal kullanıcıları için manuel giriş yapılması gerekiyorsa fatura alıcısı veya göndericisi kısmının ad - 

soyad/unvan bölümüne merkez ya da şube olduğu bilgisi girilebilecek ve ilgili şube veya merkezin 

adres bilgileri eklenebilecektir. Ancak fatura düzenlenirken portal kullanıcısı olduğu halde manuel 

giriş yapmayıp yükleme modulü kullanılıyorsa veya kullanıcı tarafından entegrasyon veya özel 

entegrasyon yöntemlerinden biri seçilmişse merkez/şube ayrımının gösterilebileceği alan "UBL-TR 

Ortak Elemanlar" Teknik Klavuzunda belirtilmiş olup, buna göre Klavuzun 2.2.20 Party bölümünde 

açıklandığı gibi "AgentParty" alanına ilgili şubenin bilgileri girilebilecektir. 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

 

ÖZELGE 31: Spor klubü derneğinin elektronik fatura ve elektronik 

defter uygulamasına geçip geçmeyeceği hk. 
 

Sayı: 11395140-105*Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-999                                                  Tarih: 17/04/2014 

 

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü 

 

 İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile; dernek statüsünde olan spor kulübünüzün elde ettiği 

gelirler dolayısıyla kurumlar vergisinden muaf olduğu, ancak derneğinizin katma değer vergisi ve gelir 

vergisi stopajı yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu, 421 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliği ile bazı mükelleflere getirilen elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına tabi olup 

olmayacağınız hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmıştır. 

I-KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile 

dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler vergi mükellefiyeti kapsamına alınmış olup aynı Kanunun 

2’nci maddesinin beşinci fıkrasında da dernek veya vakıflara ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı 

bulunan sermaye şirketi ve kooperatif statüsünde bulunmayan ticari, sınai ve zirai işletmelerin 

iktisadi işletme olduğu; altıncı fıkrasında ise dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmelerin kazanç 

amacı gütmemeleri, faaliyetlerinin kanunla verilmiş görevler arasında bulunması, tüzel kişiliklerinin 



olmaması, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya işyerlerinin 

bulunmamasının mükellefiyetlerini etkilemeyeceği; mal veya hizmet bedelinin sadece maliyeti 

karşılayacak kadar olması, kar edilmemesi veya karın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesinin bunların 

iktisadi niteliğini değiştirmeyeceği hüküm altına alınmıştır. 

03/04/2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel 

Tebliğinin (2.4) bölümünde, 

“… 

            Kazanç sağlama amacı olmasa dahi işletmenin konusunun ve faaliyetinin, her türlü mal ve 

hizmet satışı ya da bunlara benzer şekillerde olması ve devamlı surette yapılması durumlarında da 

dernek veya vakıflara ait iktisadi işletme oluştuğu kabul edilecektir. 

            İktisadi işletmenin tanımı içinde yer alan ve devamlı olarak yapılan ticari, sınai veya zirai 

faaliyetten söz edebilmek için bu işletmenin tedavül ekonomisine katılması, başka bir ifadeyle 

işletmede üretilen veya alınan malların veya verilen hizmetin bir bedel karşılığı satılmış olması 

gerekir. Aksi halde diğer unsurlar var olsa dahi bir iktisadi işletmenin varlığından söz edilemez. 

            Buna göre, dernek veya vakıfların eğitim ve sağlık gibi bir takım hizmetleri bir bedel karşılığı 

olmaksızın yerine getirmeleri halinde, bu faaliyetler dernek veya vakfa bağlı iktisadi işletme olarak 

nitelendirilmeyecektir. Ancak, sözü edilen hizmetlerin yerine getirilmesi için yapılan masrafların 

hizmet verilenlerden tahsil edilmesi veya bu kişilerden veya ailelerinden bağış adı altında bir bedel 

alınması durumunda, bu faaliyetler, dernek veya vakfa ait iktisadi işletme olarak kabul edilecek ve 

kurumlar vergisine tabi olacaktır.” denilmektedir. 

Aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde ise Gençlik ve Spor Genel 

Müdürlüğü ile özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş spor kulüplerinin idman ve spor 

faaliyetlerinde bulunan iktisadî işletmeleri ile sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim 

şirketlerin kurumlar vergisinden muaf olduğu ifade edilmiştir. 

1 seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin (4.12) bölümünde, 

“Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş spor kulüplerinin 

idman ve spor faaliyetlerinde bulunan iktisadi işletmeleri ile sadece idman ve spor faaliyetlerinde 

bulunan anonim şirketler, Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi 

kapsamında kurumlar vergisinden muaftırlar. 

            Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş spor 

kulüplerinin idman ve spor faaliyetlerinde bulunan iktisadi işletmelerinin muafiyet hükmünden 

yararlanabilmesi için iktisadi işletmenin; 

            • Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve/veya özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan 

spor kulüplerine ait olması, 

            • Faaliyetlerinin sadece idman ve spor faaliyetlerinden ibaret olması 

            gerekmektedir. 



            İdman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketler ise sadece idman ve spor faaliyetinde 

bulunmaları kaydıyla kurumlar vergisinden muaf olacaktır. 

            Öte yandan, transfer ve bonservis gelirleri, saha reklâm gelirleri, maç bileti satışları, sporcuların 

formalarına aldıkları reklâmlar, maç yayın hakkının satılması faaliyetleri de idman ve spor faaliyeti 

kapsamında değerlendirilecektir.” 

Ancak, kulübün söz konusu idman ve spor faaliyetlerinin yanı sıra forma, ayakkabı ve diğer 

malzeme satışı, otopark, benzin istasyonu, restoran, otel, büfe ve plaj işletmeciliği yapması 

durumunda, idman ve spor faaliyetleri dışındaki faaliyetler ayrı bir iktisadi işletme olarak kurumlar 

vergisine tabi tutulacaktır. 

Buna göre, Derneğinizin yukarıda yer alan muafiyet hükmü kapsamında Gençlik ve Spor Genel 

Müdürlüğü ve/veya özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş spor kulübü olması halinde, iktisadi 

işletmesinin sponsorluk ve katkı bedeli gelirleri nedeniyle kurumlar vergisinden muaf olacağı tabiidir.  

Ancak, Derneğinizin yukarıda yer alan muafiyet hükümleri kapsamında tescil edilmiş bir spor kulübü 

olmaması veya tescil edilmiş olsa dahi yapmış olduğu faaliyetlerin idman ve spor faaliyetleri dışında 

ticari nitelik arz eden faaliyetler olması halinde iktisadi işletme nezdinde kurumlar vergisi 

mükellefiyetinin tesis edilmesi gerekecektir. 

II-VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN 

Derneklere bağlı iktisadi işletmeler diğer işletmeler gibi mükellefiyet tesis ettirme, defter 

tutma, beyanname verme, belge düzenine uyma (fatura, gider pusulası, ödeme kaydedici cihaz fişi 

vb.) ile Vergi Usul Kanununda belirtilen tüm vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda olup 

kurumlar vergisinden muaf olmakla beraber diğer vergilerden birine tâbi olan (KDV gibi) derneklere 

ait iktisadi işletmelerin de muaf olmadıkları vergiler için defter tutmaları zorunlu bulunmaktadır. 

Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinin 1 inci fıkrasında; “Bu 

Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve 

muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.”, 229 uncu maddesinde “Fatura, satılan emtia 

veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi 

yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.” hükmüne, 

206 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (A) bölümünde ise; 

– Fatura veya perakende satış fişi kullanan, kurumlar vergisinden muaf kurumların bu belgeleri 

anlaşmalı matbaalarda bastırarak veya noterlere onaylatarak kullanacakları, 

– Kurumlar vergisinden muaf kurumların belgelerini basacak matbaa işletmecilerinin, söz konusu 

belgelerde vergi kimlik numarasının altına parantez içinde matbaa baskısı ile “Kurumlar Vergisinden 

Muaftır.” şerhi koyacakları, noterlere onaylattırılacak bu tür belgelere ise söz konusu şerhin, noter 

onayından önce mükelleflerce kaşe ile basılacağı düzenlemesine 

yer verilmiştir. 

Bu itibarla, derneğinize bağlı olarak bir iktisadi işletmenin oluşması halinde yukarıda belirtilen 

yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir. Diğer taraftan KDV mükellefi olan iktisadi 



işletmenizin kurumlar vergisinden muaf olması halinde “Kurumlar Vergisinden Muaftır.” ibareli fatura 

bastırması mümkün bulunmaktadır. 

Diğer taraftan; Vergi Usul Kanununun mükerrer 257’nci maddesinin birinci fıkrasının 3’üncü 

bendinde Maliye Bakanlığının, tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro 

film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında 

saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak defter ve 

kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığında veya muhafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda 

saklanması zorunluluğu getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yetkili olduğu 

hükme bağlanmıştır. 

Öte yandan aynı Kanunun mükerrer 242’nci maddesinin ikinci fıkrası ile Maliye Bakanlığı; 

elektronik defter, kayıt ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazı ile 

defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve 

esasları belirlemeye, elektronik ortamda tutulmasına ve düzenlenmesine izin verilen defter ve 

belgelerde yer alması gereken bilgileri internet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim 

araç ve ortamında Maliye Bakanlığına veya Maliye Bakanlığının gözetim ve denetimine tâbi olup, 

kuruluşu, faaliyetleri, çalışma ve denetim esasları Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle 

belirlenecek olan özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir şirkete aktarma zorunluluğu getirmeye, bilgi 

aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, aynı 

Kanun kapsamına giren işlemlerde elektronik imza kullanım usul ve esaslarını düzenlemeye ve 

denetlemeye yetkili kılınmıştır. Söz konusu fıkrada ayrıca, Vergi Usul Kanunu ve diğer vergi 

kanunlarında defter, kayıt ve belgelere ilişkin olarak yer alan hükümlerin elektronik defter, kayıt ve 

belgeler için de geçerli olduğu; Maliye Bakanlığının, elektronik defter, belge ve kayıtlar için diğer 

defter, belge ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslardan farklı usul ve esaslar belirlemeye yetkili olduğu 

hükme bağlanmıştır. 

Konuya ilişkin olarak yayımlanan 421 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 

mükelleflerin vergi kanunlarına uyumlarının artırılması ile kayıt dışılığın izlenerek önlenmesi 

amaçlanmıştır. 

Bu kapsamda anılan tebliğin “3. Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunluluğu” başlıklı 

bölümünün “3.1 Kapsama Giren Mükellefler” başlıklı bölümünde “Yukarıda yer verilen yetkilere 

istinaden Bakanlığımızca aşağıda sayılan mükellef gruplarına elektronik defter tutma ve elektronik 

fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilmiştir. 

           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.” 

“3.2. Elektronik Fatura ve Elektronik Deftere Geçiş Süresi” başlıklı bölümünde ; 

“3.2.1. 3.1. bölümde yer alan zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin; 



            a) Elektronik fatura uygulamasına 2013 takvim yılı (1/9/2013 tarihi itibariyle Gelir İdaresi 

Başkanlığı’na başvurulması gerekmektedir.) 

            b) Elektronik defter uygulamasına ise 2014 takvim yılı (Elektronik defter yazılımlarını kendi 

geliştiren mükelleflerin 1/9/2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini başarı ile 

tamamlamış olmaları gerekmektedir.)  içerisinde geçmeleri zorunludur.” açıklamasına yer verilmiştir. 

Bununla birlikte, 08/02/2013 tarihinde yayımlanan 58 Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde, 

elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen 

mükelleflere ilişkin açıklama yapılmış olup, “2. 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 

3.1.1 bölümünün “a” ve “b” maddelerinde yapılan düzenlemelere ilişkin açıklamalar” başlıklı 

bölümünde de; 

“Tebliğin yayımlandığı tarih itibariyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ 

lisansına sahip olanların ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları 

imal, inşa veya ithal edenlerin zorunluluk kapsamına girdiği “a” ve “b” maddelerinde açık şekilde 

ifade edilmiştir. 

            Tebliğin 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 mükellef listesi www.gib.gov.tr ve www.efatura.gov.tr internet adreslerinde 

yayımlanmaktadır. 

            Söz konusu listelerde yer alan mükelleflerden 2011 yılında mal alan ve Tebliğde belirtilen brüt 

satış hasılatına sahip olan mükellefler zorunluluk kapsamındadır. 

            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. 



            Özel hesap dönemine sahip mükellefler brüt satış hasılatlarının hesaplanmasında 2011 takvim 

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

Buna göre; Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal 

edenlerden 2011 yılında mal alışınızın bulunması ve 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 milyon TL 

brüt satış hasılatına sahip olmanız, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ 

lisansına sahip olanlardan yine 2011 takvim yılında mal alışınızın olması ve 31/12/2011 tarihi itibariyle 

asgari 25 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olmanız durumunda satın aldığınız malın türüne, 

fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine (sadece tüketim amaçlı olup, ticari amaçla satın alınıp 

alınmadığı dahil) bakılmaksızın söz konusu Tebliğ ve Sirkülerde belirlenen şartları taşıdığınızda 

elektronik defter ve elektronik fatura kullanma zorunluluğunuz bulunmaktadır. 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

ÖZELGE 32: Akaryakıt istasyonlarında düzenlenen ödeme kaydedici 

cihaz fişleri hk.  
 

Sayı :11395140-105*Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-79863   Tarih : 09/09/2015 

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü 

 

 İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; toptan ve perakende akaryakıt satışı işi ile iştigal 

ettiğinizi, perakende akaryakıt satışlarınız için istasyon pompalarına bağlı Ödeme Kaydedici Cihaz fişi 

düzenleyerek müşterilerinize verdiğinizi, kurumunuzun e-Fatura uygulaması kapsamına dahil olan 

mükelleflerden olduğunu dolayısıyla bu kapsamda bulunan mükelleflere e-Fatura düzenleme 

zorunluluğunuzun bulunduğunu belirterek, e-Fatura uygulaması kapsamında yer alan müşterilerinizin 

fatura düzenleme sınırı üzerinde bulunan alımlarında e-Fatura yerine Ödeme Kaydedici Cihaz fişi 

düzenleyip düzenleyemeyeceğiniz hususunda tereddüt hasıl olduğundan Başkanlığımız görüşleri talep 

edilmektedir.  

 Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin ÖKC Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı 

Kanunla ilgili 58 Seri No.lu Genel Tebliğin 1. bölümünde; 

 "a) Taşıtlara akaryakıt satışının yapıldığı pompalar, özellikleri 3100 sayılı Kanun ve Tebliğlerle 

belirlenen ve Bakanlığımızca onaylanan bir veya daha fazla ödeme kaydedici cihaza bağlanmış 

olacaktır. Pompalar, kasiyer veya pompacı olmaksızın bilfiil müşteri tarafından da (kredi kartlı vb.) 

kullanılabilen ödeme kaydedici cihazlara da bağlanabilecektir. Pompaların bağlı olduğu ödeme 

kaydedici cihazlar, pompanın içerisine, hemen yanına veya yakınındaki bir büroya 

yerleştirilebilecektir. 



 b) Pompalar akaryakıt verilen taşıtın plaka numarası girildikten sonra çalışacak şekilde 

düzenlenmiş olacaktır. Diğer bir ifade ile taşıtın plaka numarası girilmediği takdirde pompadan 

akaryakıt akmayacaktır. Şu kadar ki, taşıtlara yapılmayan (bidonla, varille vb.) her türlü akaryakıt 

satışında pompalara plaka numarası yerine müşterinin adı soyadı veya ünvanı bilgileri girilecektir. 

 c) Yapılan akaryakıt satışlarıyla ilgili bilgiler ödeme kaydedici cihaz hafızasına otomatik olarak 

kaydedilecektir. Hafızaya kaydedilen bilgiler, akaryakıt verme işleminin sonunda ödeme kaydedici 

cihazdan yine otomatik olarak çıkacak fişler ile belgelendirilecektir..." 

 denilmektedir. 

 68 Seri No.lu Ödeme Kaydedici Cihaz Genel Tebliğinin " 1- Akaryakıt Pompalarına Bağlı 

Ödeme Kaydedici Cihazlar Kullanılarak Verilen Fişlerin Fatura Yerine Geçen Belge Olarak Kabul 

Edilmesi" başlıklı bölümünde;  

   ".... 

 Anılan hükümlerle Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak, akaryakıt pompalarının bağlı 

olduğu ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle otomatik olarak düzenlenen fişlerin, fatura 

düzenleme tutarının (2006 yılı için 520,00 YTL) altında veya üstünde olsa dahi “fatura yerine geçen 

belge” olarak kabul edilmesi ve bu şekilde belgelenen satışlar dolayısıyla nihai tüketiciler veya vergi 

mükelleflerince yapılan fatura düzenleme taleplerinin dikkate alınmaması uygun görülmüştür." 

şeklinde açıklama yapılmıştır. 

  Ayrıca ilgili tebliğde akaryakıt pompalarına bağlı ÖKC’ler kullanılarak verilen fişlerin fatura 

yerine geçen belge olarak kabul edildiği belirtilerek, taşıt tanıma, müşteri tanıma veya özel 

anlaşmalara dayanılarak yapılan akaryakıt satışlarında cihazlardan çıkacak fişlerin üzerinde "TAŞIT 

TANIMA VEYA MÜŞTERİ TANIMA SİSTEMİ FATURAYA DÖNÜŞTÜRÜLECEK" ibaresinin yer alacağı ve bu 

fişlerin bilahare listelenerek faturaya dönüştürüleceği ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır.  

  Diğer taraftan, 426 Sıra No' lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4/c bölümünde; 

 "...c) Basit/Bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihaz'ları kullanmak zorunda olan 

mükelleflerin bu mecburiyetleri (3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici 

Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna dayanılarak çıkarılan ilgili mevzuata göre muaf 

tutulanlar hariç) 01.01.2016 tarihinde başlayacaktır. Mükellefler, bu tarihten önce de Bakanlığımızca 

onaylanmış yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabilirler. 

 Ayrıca bu mükellefler, istemeleri hâlinde EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici 

cihazları da kullanabilirler. Akaryakıt pompalarına bağlanan ödeme kaydedici cihaz kullanmak 

zorunda olan mükelleflerin, bu cihazlarla ilgili Bakanlıkça belirlenmiş şartlara uygun yeni nesil ödeme 

kaydedici cihazları kullanmaları zorunludur."  açıklaması yer almaktadır. 

 Buna göre, akaryakıt istasyonlarında pompalardan taşıtlara yapılan akaryakıt satışlarına ilişkin 

yeni nesil ÖKC kullanma mecburiyeti, bu cihazlarla ilgili Bakanlığımızca belirlenecek şartları ihtiva 

eden Teknik Kılavuzun yayımlanmasını mütekakip başlayacak olup, akaryakıt istasyonları yeni nesil 

ÖKC kullanma mecburiyetleri başlayıncaya kadar yapacakları satışlarını, mevcut uygulamada olduğu 

gibi pompalara bağlı ÖKC'lerden otomatik olarak çıkan fişlerle belgelendirilmeye devam edeceklerdir. 



  Bununla birlikte,  213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 242'nci maddesinin 2  nci 

fıkrasının 5766 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle değiştirilen 5'nci paragrafı uyarınca; Maliye 

Bakanlığı, elektronik defter, belge ve kayıtların oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafaza ve 

ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul 

ve esasları belirlemeye yetkili olduğu belirtilmiş ve aynı Kanunun Mükerrer 257'nci maddesinin birinci 

fıkrasının (3) numaralı bendinde de Maliye Bakanlığı'nın, tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, 

kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu 

kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu konuda 

uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. 

 Maliye Bakanlığı'na tanınan bu yetkiler çerçevesinde yaygın olarak kullanılan belgelerden biri 

olan "faturanın" elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve 

ibraz edilmesine ilişkin usul ve esaslara yönelik olarak 397, 416, 421, 424, 433, 447 ve 448 Sıra No'lu 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile düzenlemeler yapılmıştır. 

 Buna göre;  

 - 68 Seri No.lu  Ödeme Kaydedici Cihaz Genel Tebliğinde yapılan açıklama uyarınca, taşıt 

tanıma, müşteri tanıma veya özel anlaşmalara dayanılarak yapılan akaryakıt satışları ile ilgili olarak 

bilahare ayrıca fatura düzenleneceği için bu tür satışlarda her iki tarafın da e-Fatura kullanıcısı olması 

halinde  e-fatura uygulaması kapsamında fatura düzenlenmesi gerektiği , 

          - Taşıt tanıma, müşteri tanıma veya özel anlaşmalara dayanılarak yapılan satışlar dışında, 

taşıtlara yapılan ve akaryakıt pompalarına bağlı ÖKC’ lerden otomatik olarak çıkan (plaka numarası 

ihtiva eden ve fatura yerine geçen) fişlerle belgelenen satışlarda ise toplam tutar fatura düzenleme 

tutarının altında veya üstünde olsa dahi ayrıca e-Fatura düzenlenmeyeceği ve bu satışlara ait ÖKC 

fişlerinin fatura yerine geçen belge olarak kabul edileceği tabiidir.  

 Bilgi edinilmesini rica ederim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



İKİNCİ BÖLÜM 
 Bu bölümde elektronik defter ve faturayla doğrudan ilgili olmasa bile elektronik defter ve 

fatura uygulamaları içinde geçerli bilgiler içeren özelgeleri ve bu özelgelerin yorumlanmasını ele 

alacağız. 

ÖZELGE 33: Hesap dönemi kapandıktan sonra gelen faturaların 

vergisel boyutu 
 

Sayı :  B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-391                        Tarih : 31/01/2012 

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, mali yıl kapandıktan sonra şirketinize intikal eden 

faturalara ilişkin katma değer vergisinin gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı ile gider olarak kabul 

edilmesi halinde hangi mali yıl kurumlar vergisi matrahı ile ilişkilendirileceği hususunda bilgi 

istenilmektedir. 

            Katma Değer Vergisi Kanununun 29/1 inci maddesinde; mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi 

işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, 

faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak 

düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirim konusu 

yapabilecekleri belirtilmiştir. 

            Aynı Kanunun 29/3 üncü maddesi gereğince de indirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku 

bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme 

döneminde kullanılabilmektedir.  

            Öte yandan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde kurumlar vergisinin, 

mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi 

kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin 

uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 

            Ticari kazancın tespitinde iki temel ilke geçerlidir. Bunlar "dönemsellik" ve "tahakkuk esası" 

ilkeleridir. Vergi uygulamaları açısından tahakkuk ve dönemsellik ilkeleri gereğince, her gelir veya 

gider unsuru ait olduğu hesap döneminin kazancının tespitinde dikkate alınmaktadır. 

            Buna göre, hesap dönemi kapandıktan sonra gelen faturalarda yer alan tutarlar, tahakkuk 

ettikleri dönemin gideri olarak değerlendirilecektir. Ayrıca, söz konusu faturalarda yer alan ve indirim 

konusu yapılamayan KDV tutarlarının maliyet  veya gider unsuru olarak dikkate alınması mümkün 

olup, bu tutarların gider olarak dikkate alınması halinde, fatura tarihinin içinde bulunduğu 

vergilendirme döneminin kurum kazancının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir. 



 

            Bilgi edinilmesini rica ederim. 

ÖZELGE 34: Takvim yılı aşıldıktan sonra gelen faturalarda yer alan 

katma değer vergisinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı 
 

Sayı : B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-29-137                                                       Tarih : 03/11/2011 

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda,  2010 yılında almış olduğunuz bazı hizmetler için KDV 

Kanununun 13/b maddesi kapsamına girdiği gerekçesiyle hizmeti sunan firma tarafından KDV 

hesaplanmadığı, ancak Başkanlığımızdan alınan görüşe göre söz konusu hizmetlerin istisna 

kapsamında olmadığının anlaşılması üzerine hizmet ifasında bulunan satıcının Şirketinize, daha önce 

hesaplamadığı KDV tutarını gösteren 30.06.2011 tarihli bir fatura düzenlediği belirtilerek, 2010 yılında 

yapılan bir işleme ilişkin olarak düzenlenen söz konusu faturadaki KDV nin indirim konusu yapılıp 

yapılamayacağı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. 

            3065 sayılı KDV Kanununun; 

            - 10 uncu maddesinin (a) bendinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde vergiyi doğuran 

olayın malların teslimi veya hizmetin yapılması ile meydana geleceği, 

            - 29 uncu maddesinin1 numaralı fıkrasında mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler 

üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine 

ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve 

benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi ile ithal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla 

ödenen katma değer vergisini indirebilecekleri; aynı maddenin 3 numaralı fıkrasında ise indirim 

hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni 

defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği 

            hükmü yer almaktadır. 

           Buna göre, 2010 yılında ifa edilen ve KDV den istisna olduğu gerekçesiyle vergi hesaplanmayan 

söz konusu işleme ilişkin olarak izleyen yıl içerisinde düzenlenen 30.06.2011 tarihli faturada yer alan 

KDV tutarının, işlemin gerçekleştiği takvim yılı aşılmış olduğundan indirim konusu yapılması mümkün 

bulunmamaktadır. 

            Bilgi edinilmesini rica ederim. 

 



ÖZELGE 35 : Teslim bedeli+KDV şeklinde düzenlenen sözleşmeye 

istinaden düzenlenecek faturalarda KDV'nin ayrıca hesaplanacağı. 
 

Sayı : B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14020-03-682                  Tarih: 05/09/2011 

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) 

 

        İlgide kayıtlı dilekçenizde, yapmış olduğunuz yapım işine ilişkin düzenlenen hakediş bedeline 

katma değer vergisinin ayrıca eklenip eklenmeyeceğinin bildirilmesi istenilmektedir. 

        Katma Değer Vergisi Kanununun; 

        - 1/1 inci maddesinde Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti 

çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu, 

        - 10/a maddesinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması 

ile, aynı maddenin (c) bendinde ise, kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan bu 

hususlara mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması ile vergiyi 

doğuran olayın meydana geldiği, 

       - 20 nci maddesinde ise verginin matrahının, teslim ve hizmet işlemlerinin karşılığını teşkil eden 

bedel olduğu, bedel deyiminin de malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar 

adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer 

suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği 

       hüküm altına alınmıştır. 

        Bu hükümler çerçevesinde, ... Semt Polikliniği İnşaatına Ait Yapım İşi Sözleşmesinin 8.1. 

maddesinde gösterilen 1.271.186,44 TL nin Şirketinize yapılan hizmetin karşılığını oluşturan bedel 

sayılması ve katma değer vergisinin bu bedel üzerinden hesaplanması gerekmektedir. 

        Bilgi edinilmesini rica ederim.   

ÖZELGE 36 : %100 İskontalı Olarak Düzenlenen Faturalarda KDV 
 

Sayı : 61316220-2013-KDV/27,25-a-3                                                                      Tarih : 28/04/2014 

 

 



T.C. 

ERZİNCAN VALİLİĞİ 

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, oto servis bakım hizmetlerinize yönelik satıcı firma 

tarafından Şirketinize düzenlenen faturada hesaplanan KDV’nin, Şirketinizce indirim konusu yapılıp 

yapılmayacağı konusunda görüş talep ettiğiniz  anlaşılmıştır. 

             3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai 

faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi 

olduğu, 29/1-a maddesinde ise mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan 

katma değer vergisinden, bu kanunda aksine hüküm olmadıkça faaliyetlerine yönelik kendilerine 

yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda 

gösterilen katma değer vergisini indirebilecekleri hükme bağlanmıştır. 

            Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Şirketinizce oto bakım servis hizmetlerine yönelik 

tedarikçi boya firması ile yaptığınız sözleşme gereği boya firması tarafından düzenlenen form eki 

faturada hesaplanan KDV nin, Kanunun 29 uncu maddesi hükmü gereğince Şirketinizce indirim 

konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. 

            Bilgi edinilmesini rica ederim. 

ÖZELGE 37 : Döviz üzerinden düzenlenen faturada teslim bedelinin 

belirlenmesi 
 

Sayı  :B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2011-1-11-13]-383                                     Tarih : 15/03/2012 

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; ihraç kayıtlı satışlara ilişkin olarak döviz üzerinden 

düzenlenen faturalarda, teslim bedelinin TL karşılığının belirlenebilmesi için hangi kurun esas 

alınacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. 

            Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun; 

            10/a maddesinde; mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde vergiyi doğuran olayın, malın teslimi ve 

hizmetin yapılması ile meydana geleceği, 

            20/1 inci maddesinde; teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil 

eden bedel olduğu, 



            24/c maddesinde; vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar 

altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin matraha dahil olduğu, 

            26 ncı maddesinde ise; bedelin döviz ile hesaplanması halinde dövizin vergiyi doğuran olayın 

meydana geldiği andaki cari kur üzerinden Türk parasına çevrileceği 

            hüküm altına alınmıştır. 

            Buna göre; ihraç kayıtlı satışlara ilişkin olarak döviz üzerinden düzenlenen faturalarda teslim 

bedelinin TL karşılığının belirlenmesinde faturanın düzenlendiği tarihteki Merkez Bankası döviz alış 

kurunun esas alınması gerekmektedir. 

            Bilgi edinilmesini rica ederim. 

ÖZELGE 38: Mükelleflerin Y.M.M. dışındaki kişilere defter ve 

belgelerinin ibraz zorunluluğu olmadığı, ayrıca Y.M.M. dışındaki 

kişilerin karşıt inceleme yetkisinin olup olmadığı hk. 
SAYI : B.07.0.GEL.0.32/3223-2441/30099      TARİH : 04.06.2001 

T.C. 

MALİYE BAKANLIĞI 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

İlgide belirtilen yazıda; yeminli mali müşavirlerin karşıt inceleme yaparken yeminli mali 

müşavire bağlı olarak çalışan sigortalı personel veya stajyer eleman ve yeminli mali müşavir ile 

anlaşma yapmış, yeminli mali müşavir adına karşı sorumlu serbest muhasebeci veya serbest 

muhasebeci mali müşavirlerin üçüncü şahısların hesaplarını inceleme yetkisinin olup olmadığı 

hakkında tereddüte düşüldüğünden Bakanlığımızdan görüş istenilmektedir. 

Vergi Usul Kanunu'nun 256 ncı maddesinde "... tasdike konu hesap ve işlemlerin 

doğrulanması için gerekli kayıt ve belgelerle sınırlı olmak üzere, bu hesap ve işlemlere doğrudan ya da 

silsile yoluyla taraf olanlara, defter ve belgelerinin tetkiki amacıyla yeminli mali müşavirler tarafından 

yapılan talepler için de geçerlidir." hükmü yer almaktadır. 

Bu maddenin verdiği yetkiye dayanarak defter ve belgelerin yeminli mali müşavirlere ibraz 

zorunluluğuna ilişkin usul ve esaslar 27 Seri No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği'nin 1 inci bölümünde açıklanmıştır. 

Gerek Vergi Usul Kanunu'nun 256 ncı maddesinde gerekse anılan Tebliğde mükelleflerin 

defter ve belgelerini yeminli mali müşavirlere ibraz etmeleri zorunluluğu getirilmiştir. Bu nedenle 

hangi ünvan ve statüde olursa olsun yeminli mali müşavir dışındaki kişilere, mükelleflerin defter ve 

belgelerini ibraz zorunluluğu bulunmamaktadır. Benzeri şekilde yeminli mali müşavir dışındaki 

kişilerin karşıt inceleme yetkileri de bulunmamaktadır. 

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim. 



SONUÇ  
 

 Elektronik fatura, elektronik defter uygulamalarının özelge ile yönlendirilmesi bu konuda 

özelgelerin önemini arttırmaktadır. Özelgelerin e-defter, e-fatura kullanıcılarının bu özelgeleri her an 

göz önünde bulundurmaları yararlarına olacaktır. E-fatura, e-defter, e-arşiv fatura ve e-bilet derken 

bu elektronik vergisel uygulamalar gerçekten karmaşık bir hal aldı. Vergi Usul Kanunu’nun 242’nci 

maddesi uygulama ile ilgili düzenleme yapma yetkisini Maliye Bakanlığı’na bırakmıştır. Maliye 

Bakanlığı da sık sık bu yetkisini kullanarak değişiklikler yapmış, uygulama klavuzlarını, uygulama 

esaslarını değiştirmiştir. Bu kadar sık değişiklik yapılınca Yeminli Mali Müşavirler, Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirler ve Bağımsız Denetçiler gibi uygulamanın birebir içerisinde olan uzman kişiler dahi 

elektronik uygulamalarda tereddüde düşer hale geldiler. 

 Mükellefler şüpheye düştükleri konularda e-defter ve e-fatura için Maliye Bakanlığı’ndan 

özelgeler (yazılı görüş) almaktadırlar. Hukuki mevzuat bu kadar sığ bir alanda döndüğü için e-defter, 

e-fatura konularında mükellefler ile vergi inceleme elemanları yüz yüze gelmektedirler. Konuyla ilgili 

vergi davalarının açılması, Danıştay Kararlarının ortaya çıkması ile uygulama daha sağlıklı bir hale 

gelebilecektir. Hukuki mevzuat çok sağlıklı olmadığı için e-defter ve e-fatura mevzuatı ile Vergi Usul 

Kanunu ve diğer kanunlar pek çok arasında uyumsuzluk ortaya çıkmaktadır. 

 Elektronik mali uygulamalara yönelik özelgelerin derli toplu olarak kullanıcılara sunulması 

amacını taşıyan bu çalışmamızın değerli muhasebe bilenler topluluğu ailesine ve diğer ilgililere faydalı 

olmasını temenni ediyorum.  
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