


ÜLKEMİZDE E-FATURA 
 

EFKS E-FATURA 
UYGULAMASI 

 2008  2010 

Mart 



  



E-FATURA UYGULAMASI 

• 397 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile 
getirilen uygulama, başlangıçta 
anonim ve limited şirketlerin 
kullanımına açılmıştır. 
 
 
 

• 416 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile 
gerçek kişi mükellefler uygulamaya 
katılmışlardır. 
 

 
 



421 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU 
GENEL TEBLİĞİ NELER GETİRİYOR? 

 

 

 

• Kayıtlı kullanıcılar arasında e-fatura kullanımı, alternatif yöntem 
olmaktan çıkarılmıştır. 

• Bazı sektörler için e-fatura kullanma zorunluluğu getirilmiştir. 

 

• Özel entegrasyon yöntemi getirilmiştir. 

 

• e-Faturanın saklanması konusunda Başkanlıktan izin almış saklamacı 
kuruluşlardan hizmet alınabilmesine izin verilmiştir. 

 

• e-Faturaya kayıtlı kullanıcılar 1/9/2013 tarihinden itibaren kendi 
aralarında sadece e-fatura düzenleyeceklerdir. 

 

• Çok uluslu şirketlerin uygulamadan yararlanabilmesi için kolaylık 
sağlanmıştır. 

 
 
 
 
 



424 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU 
GENEL TEBLİĞİ NELER GETİRİYOR? 

 

 

 

 

 

• Uygulamaya kayıtlı gerçek kişiler faturalarını mali mühürle de 
onaylayabileceklerdir. 

 

 

• İsteyen kullanıcılar faturalarının özel entegratörün mali mührü ile 
onaylanmasını talep edebileceklerdir. 

 
 
 
 
 
 



E-FATURA UYGULAMASI 
(B2B & B2G) 

MESAJLAŞMA PLATFORMU 

UBL FATURA MALİ MÜHÜR 
E-İMZA 



MESAJLAŞMA PLATFORMU 

 

• Faturanın ve fatura mesajlarının içinde dolaştığı kapalı ve 
güvenli ağ yapısını ifade eder.  

 

• GİB tarafından yönetilir. 

 

• Fatura ve fatura mesajları vergi kimlik numarası veya 
vatandaşlık numarası anahtarı ile alıcıya iletilir. 

 

• Adres yönetimi GİB tarafından yapılır. 

 

• Web servis bağlantı modeli kuruludur. 

 



E-FATURANIN GÜVENLİĞİ 

 

• e-Fatura , kapalı, güvenli bir ağ içerisinde 
ve uygulamaya kayıtlı kullanıcılar arasında 
iletilmektedir.  

 

 

 

• Kaynağının doğruluğu, (e-faturanın kim 
tarafından oluşturulduğu) ve içeriğinin 
bütünlüğü(değişmezlik)  mali mühür veya 
nitelikli elektronik sertifika ile 
sağlanmaktadır. 

 



MALİ MÜHÜR 

 

• VUK mükerrer 242. maddesinin  Maliye 
Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak 
çıkarılmıştır. 

 

• Tüzel kişilerin uygulama içerisinde 
tanımlanması amacıyla TÜBİTAK 
tarafından üretilmektedir. 

 

•  Mali nitelikteki belgelerde yasal geçerliliğe 
sahiptir. 

 

• İşlem sertifikası niteliğindedir. 

 



UBL STANDARDI 
Universal Business Language- Evrensel İş Dili 

• UBL uluslararası açık standartlar 
üreten OASIS topluluğu tarafından 
geliştirilmiştir. 
 

• 2009 yılında Türkiye özelleştirmesi 
tamamlanarak UBL-TR Lokalizasyonu 
UBL teknik komitesi tarafından tescil 
edilmiştir. 
 

• UBL 2.0 Invoice ve Application 
Response belgesi ülkemizin 
ihtiyaçlarına uygun olarak 
yayımlanmıştır. 

 
 



• Tam otomasyonu sağlar 

• 63 adet ticari belge standardı 
geliştirilmiştir 

• Ticari belgelerin içeriğinde 
 dünya çapında ihtiyaç  
duyulan tüm bilgiler bulunur 
  

• Ülkelerin ihtiyaçlarına göre  
özelleştirilebilir 

NEDEN UBL? 
 

• Birlikte işlerliği sağlar 
 



UBL FATURA ŞEMASI 

• Tek fatura formatı geçerlidir. 
 

• Evrensel geçerliliğin sağlanması için 
alan adları İngilizcedir. Alanın nasıl 
kullanılacağı Türkçe açıklama 
etiketleriyle kılavuzlarda anlatılmıştır. 
 

• Ticari hayatta kullanılan ve 
kullanılması muhtemel olan tüm 
bilgiler şema alanlarında  
kavranmıştır.  

 
 



UYGULAMADAN YARARLANMA 
YÖNTEMLERİ 

 
• Web uygulaması 
• Temel fonksiyonlar  
• E-imza/mali mühür 

Gönderme ve Alma  
• Arşivleme 
• Küçük işletmeler için uygun 

 
• Gelişmiş bilgi işlem sistemi 
• Doğrudan bağlantı  
• E-imza/mali mühür 
• Arşivleme  
• Büyük işletmeler için uygun 

Entegrasyon  Portal   

397 sıra no.lu 
tebliğde iki 
yöntem 
belirlenmiştir. 



Özel  
Entegratör 

Özel  
Entegratör 

Özel Entegrasyon  

• Başkanlıktan onay almış 3.taraflar(özel entegratörler)  
• Özel entegratörler aracılığıyla fatura değişimi 

yapılabilecektir. 
 

421 sıra no.lu tebliğ ile 
üçüncü yöntem getirilmiştir. 



Uygulamadan indirilen  e-fatura, Başkanlık tarafından sunulan ara yüz vasıtasıyla internet 
 bağlantısı  olan her yerde görüntülenebilmekte ve mali mührü doğrulanabilmektedir. 

E-FATURA GÖRÜNTÜLEME VE 
DOĞRULAMA 

 

 



MUHAFAZA ve İBRAZ 

• E-Faturanın muhafaza ve ibraz yükümlülüğü mükellefin kendisine aittir. 
 

• Başkanlıktan izin almış saklamacı kuruluşların sisteminde saklama 
yapılabilir.  
 

• Saklama Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yapılmalıdır. 
 
• Yurtdışında veya yabancı bir bulutta saklama yapılamaz. 
 
• Yurtiçinde saklama yapmak şartıyla yurtdışında ikincil bir arşiv 

tutulabilir. 
 
 



TeŞekkürler 

VELİ DOĞANAY 
Gelir İdaresi Müdürü 


