
e-Fatura 

E-Fatura Uygulaması elektronik belge biçiminde düzenlenen faturaların, 
taraflar arasında dolaşımını güvenli ve sağlıklı biçimde sağlamak amacıyla 
Gelir İdaresi Başkanlığınca oluşturulan bir uygulamadır. Önceden 
tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında ve elektronik belge olarak 
düzenledikleri faturaları, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile 
gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan mesajlaşma alt yapısıdır. 

 
e-Fatura düzenlemek isteyen mükellefler, yalnızca sistemde tanımlı olan alıcılara fatura 
düzenleyebilir. Aynı şekilde e-fatura almak isteyen mükellefler de yalnızca uygulama 
üzerinden fatura düzenleyen mükelleflerden fatura alabilirler. Dolayısıyla fatura düzenlemek 
veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları 
gerekmektedir. 
e-Fatura kullanımının sağladığı yararlar nelerdir? 
e-Fatura kullanımının sağlayacağı yararlar 
• Baskı, postalama ve arşivleme faaliyetlerine çözüm getirir 
• Baskı, postalama ve arşivleme giderlerini azaltır 
• Gecikmeleri, anlaşmazlıkları ve kullanıcı hatalarını en aza indirger 
• Çevreye saygı 
başlıkları altında özetlenebilir. 
397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin yayımı ile birlikte Elektronik Fatura 
Uygulaması (e-Fatura Uygulaması) hizmete alınmış bulunmaktadır. Uygulamanın detaylarına 
Gelir İdaresi Başkanlığı web adresinden ulaşılabilir. 
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan tebliğe göre; 
Bilgi işlem kapasiteleri yeterli olan kullanıcılar, belirlenen standartlara uygun entegrasyonu 
sağlamaları koşulu ile e-Fatura Uygulamasını doğrudan kendilerine ait bilgi işlem sistemleri 
aracılığı ile kullanabilmektedir. 
e-Fatura Uygulamasını entegrasyon yolu ile kullanma konusunda yeterli alt yapıya sahip 
olmayan kullanıcıların uygulamadan yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen e-
Fatura Portalı, e-Fatura Uygulamasına ait temel fonksiyonları bünyesinde barındıran bir web 
uygulamasıdır. Kullanıcı hesabını aktive eden kullanıcılar e-Fatura Portalına giriş yaparak e-
fatura göndermeye ve/veya almaya başlayabilecektir. 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre 
• 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 



e-Fatura 
elektronik faturanın bir arada düzenlenmesi mümkün değildir. Müşterinin talep etmesi 
durumunda ise genel hükümler çerçevesinde sadece kağıt fatura verilmesi zorunludur. 
• e-Fatura uygulamasının sağlıklı bir biçimde gelişimini sağlamak amacı ile Başkanlık, 
uygulamanın kademeli bir biçimde yaygınlaştırılmasını planlamaktadır. Bu bakımdan 
başlangıç olarak, sadece anonim ve limitet şirket statüsünü haiz mükelleflerin uygulama 
kapsamında e-Fatura gönderme ve/veya almasına izin verilmesi uygun görülmüştür. 
• Gerçek kişilerin ise e-Fatura uygulaması bünyesinde e-Fatura göndermeleri ve almaları 
(Tebliğin 8’inci bölümünde yer alan istisna hariç olmak üzere) mümkün bulunmamaktadır. 
Elektronik Fatura Kayıt Sistemi 
• Elektronik fatura çalışmaları kapsamında, Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) adı altında 
bir başlangıç adımı tasarlanmış ve sınırlı sayıda mükellef ile protokol imzalanarak 
uygulamaya konulmuştur. 
• Bahsedilen mükelleflerin elektronik belge olarak fatura düzenleme ve göndermeye ilişkin 
almış olduğu EFKS izinleri, GİB tarafından aksi duyuruluncaya kadar geçerli olduğundan, bu 
mükelleflerin EFKS kapsamında elektronik belge olarak düzenleyip, müşterilerine elektronik 
ortamda ilettikleri faturalar da VUK kapsamında geçerli fatura hükmündedir. 
• Ancak EFKS uygulamasından yararlanmak için GİB ile protokol imzalayan mükelleflerin, 
entegrasyonu, tebliğin yayım tarihinden itibaren bir yıl içerisinde oluşturması zorunludur. Bu 
süre içerisinde söz konusu entegrasyonu tamamlamayan mükelleflerin EFKS protokolleri, 
herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. 
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