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GİRİŞ  

 

Küreselleşen dünyada yaşanan ekonomik krizler sonucunda maliyet etkinliği, 

kaynak tasarrufu gibi konular sadece Avrupa Birliği’nde (AB) değil ülkemizde de hem 

kamu hem de özel sektör bakımından önem arz eden konular haline gelmiştir. Bununla 

beraber bilgiye dayalı “yeni ekonomi”de firmaların ve devletlerin başarılarında bilişim 

teknolojilerinin ağırlığı artmıştır. Bu doğrultuda elektronik faturalama, kağıt faturalama 

süreçlerinin maliyetlerini önemli ölçüde azaltarak kaynak ve zaman tasarrufu sağlayıp 

beraberinde hızlı ve güvenli denetim olanağı getirdiğinden giderek artan şekilde 

kullanılan bir faturalama yöntemi olmaya başlamıştır. 

 

Avrupa iş dünyası uzun yıllardır, etkinliğin arttırılması, hataların azaltılması, 

müşterilere hızlı dönüş yapılabilmesi1 ve faturalamada kullanılan kağıt miktarının 

azaltılması, ödeme entegrasyonunun sağlanabilmesi, daha rekabetçi bir iç Pazar 

yaratılabilmesi amacıyla kağıtsız faturalama sürecini takip etmektedir. Ayrıca e-faturaya 

daha sistematik bir şekilde geçilmesiyle vergi idarelerinin yeni araçlar ve prosedürler 

uygulayarak taraflara daha az müdahaleci olarak alternatif kontroller yapabilmeleri söz 

konusu olabilecektir.2  

 

                                                 
1 Electronic Invoicing Challenges In Europe, The Computer Technology Industry 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/forum_grps/tbg/tbg15/project_docs/e_inv

oicing_europe.pdf , erişim tarihi 27/03/2019. 

2 Report and Recommendations of CEN/ISSS e-Invoicing Focus Group on 

Standards and Developments on electronic invoicing relating to VAT Directive 

2001/115/EC, CEN, 2003, s. 9. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/forum_grps/tbg/tbg15/project_docs/e_invoicing_europe.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/forum_grps/tbg/tbg15/project_docs/e_invoicing_europe.pdf
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Fatura, ticari hayatta taraflar arasında değişime konu olan en önemli belgelerden 

biridir. Ticari değerinin yanı sıra, fatura; taraflar arasında KDV beyanı ve iadesi açısından 

yasal sonuçları olan, gelir ve kurumlar vergisi matrahının belirlenmesinde de önemli rolü 

olan bir hesap belgesidir. Bu nedenle faturalar AB üyesi devletlerin KDV sisteminde de 

kilit role sahiptir. Ayrıca Birlik bütçesinin özkaynaklarından biri olan KDV, AB’nin ortak 

harcama vergisidir. Ancak Avrupa iş dünyası için mal ve hizmet hareketliliğinde KDV 

uyumlaştırması birlik üyesi ülkelerinin farklı mevzuatları ve uygulamaları olması 

açısından çok yüklü bir genel gider oluşturmaktadır.3 Bu sorun, denetimlerde sağlanması 

gereken bilgilerin saklanmasında (ülkelerin kendi kurallarına bağlı olarak farklı zaman 

uzunluklarında arşivlemeleri) ve onlara erişimde de ortaya çıkmaktadır. Avrupa’da EDI4 

formatlarında elektronik fatura bilgilerinin Katma Değerli Ağlar5(VAN-Value Added 

Network) aracılığı ile paylaşılması süreci başlamıştır fakat bu çaba büyük oranda 

verimlilik kazanımları sağladıysa da elektronik verilerle KDV denetimi için tatmin edici 

olamamıştır.6 Bu nedenle de e-fatura süreci AB’de uyumlaştırılması önem arz eden bir 

süreç olmuştur. 

 

                                                 
3 Electronic Invoicing Challenges In Europe, The Computer Technology Industry 

Association, 2005, 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/forum_grps/tbg/tbg15/project_docs/e_inv

oicing_europe.pdf , erişim tarihi, 27/03/2019. 

4 Electronic Data Interchange- Elektronik Veri Değişimi 

5 Ticari taraflar arasında paylaşılan üzerinde anlaşılmış ticari işlemler üzerinden 

standartlara dayalı veri alış verişine aracılık eden firmalar olarak tanımlanabilir. EDI veya 

diğer network hizmetlerini kolaylaştıran katma değerli bir hizmet sağlayıcıdır. 

6 Ibid. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/forum_grps/tbg/tbg15/project_docs/e_invoicing_europe.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/forum_grps/tbg/tbg15/project_docs/e_invoicing_europe.pdf
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Antlaşmaların Birliğe münhasır yetki verdiği belirli alanlarda sadece Birlik 

yasama faaliyetinde bulunabilir ve hukuken bağlayıcı tasarruflar kabul edebilir.7 

Antlaşmaların, Birliğe üye devetlerle belirli bir alanda paylaşılan yetki vermesi halinde 

Birlik ve üye devletler bu alanda yasama faaliyetinde bulunabilir ve hukuken bağlayıcı 

tasarruflar kabul edebilirler.8  Vergilendirme, paylaşılan yetki alanında yer almaktadır. 

Vergilendirme alanında üye ülke mevzuatlarını uyumlaştırmada genellikle kullanılan 

araç direktifler olmuştur. AB karar alma sürecinde direktiflerin özelliğine bakıldığında; 

direktifler Birlik amaçlarından herhangi birine ulaşılması için üye devletlerin 

mevzuatlarının yakınlaştırılması veya birbiriyle uyumlaştırılmasına yönelik Kurucu 

Antlaşmada öngörülen şartlara uyularak hazırlanan hukuki tasarruflardır.9 Avrupa 

Birliği’nde elektronik faturalamayla ilgili olarak yukarıda sayılan bu konuları esas alan 

yasal çerçeve başlıca 77/388/EEC10 sayılı Direktifini KDV açısından basitleştiren, 

modernize eden, uyumlaştıran 20 Aralık 2001 tarihli 2001/115/EC11 sayılı Direktif  ve 

Ortak Katma Değer Vergisi hakkındaki 2006/112/EC Direktifinin faturalama ilgili 

                                                 

7 Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma (ABİHA) madde 2/1.  

8 ABİHA madde 2/2. 

9 ABİHA  madde 288.  

10 Sixth Council Directive of 17 May 1977 on the harmonization of the laws of the 

Member States relating to turnover taxes — Common system of value added tax: 

uniform basis of assessment (77/388/EEC), OJ L 145, 13.06.1977. 

11 Council Directive 2001/115/EC of amending Directive 77/388/EEC with a view to 

simplifying, modernising and harmonising the conditions laid down for invoicing in 

respect of value added tax, OJ L15/24 17.01.2002.  
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hükümlerinde değişiklik getiren 13/08/2010 tarih ve 2010/45/EU12 sayılı Konsey 

Direktifidir. Ayrıca Birlik, kamu tedarik sürecinde e-fatura kullanımını ve standartlarını 

belirlemek üzere 16.04.2014 tarih ve 2014/55/EU sayılı Direktifi yayımlamıştır. Konuyla 

ilgili atıfta bulunulan diğer düzenlemeler ise 13 Aralık 1999 tarihli Elektronik İmzalar 

İçin Topluluk Çerçevesi 1999/93/EC13 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi 

ve 19 Ekim 1994 tarihli 1994/820/EC14 sayılı Avrupa Komisyonu Tavsiye kararıdır. 

 

Direktiflerde, amaç belirtilen sürede sonuca ulaşılmasıdır ancak bu sonuca 

ulaşılmasında uygulama seçim ve yöntemleri üye devletlere bırakılmıştır.15 Dolayısı ile 

e-faturalamaya ilişkin direktifin, her üye devlet içinde özellikle vergi idareleri tarafından 

farklı yorumlanması söz konusu olabilmektedir. Kaldı ki e-faturalama formatları, farklı 

e-faturalama çözüm ve süreçlerinin varlığı, farklı teknolojilerin kullanımı da söz konusu 

olduğundan AB içi /sınır ötesi ticarette farklı üye devlette yer alan tacirler arasındaki 

elektronik faturalamada hem faturayı gönderenin kimliği saptamak hem de üye devletler 

                                                 
12 Council Directive 2010/45/EU of 13 July 2010 amending Directive 2006/112/EC on 

the common system of value added tax as regards the rules on invoicing, Official 

Journal L 189/1-8., 22 .07.2010. 

13 Directive 1999/93/EC of The European Parliament And Of The Council of 13 

December 1999 on a Community framework for electronic signatures, Official 

Journal L 13/12, 19.01.2000. 

14 94/820/EC: Commission Recommendation of 19 October 1994 relating to the legal 

aspects of  electronic data interchange,Official Journal L 338 , 28/12/1994 P. 0098 – 

0117. 

15 ABİHA madde 288. 
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tarafından konan farklı e-fatura kurallarının uyumlaştırılma çabaları gerçek bir problem 

olmaktadır.  

 

Elektronik faturalama, tedarik zincirinin önemli bir parçası olduğundan bu 

alandaki pozitif gelişmeler genel olarak Tek Pazarın gelişimi için önemlidir. E-faturanın 

tüm tedarik sürecinin otomasyonunun sağlanması, ödeme sürecinin kavranması, kağıda 

dayalı maliyetlerin önüne geçilmesi gibi getirilerinden tam anlamıyla faydalanabilmesi 

için e-faturanın kağıt faturayla aynı fonksiyonlara sahip aynı itibarı görecek bir fatura 

olması ve bunun için neler yapılması gerektiği sadece Birlik için değil ülkemiz için de 

önemlidir. Bu doğrultuda Avrupa çapında elektronik faturalama yolundaki engellerin 

kaldırılması ve e-faturanın kullanımının yaygınlaşması Birliğin geleceğe yönelik planları 

arasında yer almaktadır.  

 

Türkiye ile AET/AT/AB arasında 1963 yılında imzalanan ve 1964 yılında 

yürürlüğe giren Ankara Antlaşması ile bir ortaklık ilişkisi başlamış ve  1996’da AB ile 

aramızda Gümrük Birliğinin yürürlüğe girmesi ile Türkiye-AB Ortaklık İlişkisinin son 

dönemine geçilmiştir. 1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı 51. Maddeye göre “Dolaylı 

Vergiler” başlığı altında Ortaklık Konseyi’nin, “Taraflara, bu Kararın kapsamına 

girmeyen ancak Ortaklığı doğrudan etkileyen alanlarda veya bu Kararın kapsamında 

olmakla birlikte Karar çerçevesinde özel düzenlemeye bağlanmamış alanlarda, mevzuat, 

yönetmelik veya idari düzenlemelerini birbirine yaklaştırmak üzere önlem almaları 

yolunda tavsiyede bulunabileceği”16 belirtilmiştir. Ayrıca Türkiye, 1987’de 

AET/AT/AB’ye tam üyelik başvurusunda bulunmuş, 1999’da aday ülke statüsü elde 

                                                 
16 1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı madde 51.  
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etmiş ve 3 Ekim 2005’te ise üyelik müzakereleri başlamıştır.17 Bu çerçevede katılım 

müzakerelerinin üzerinden yürütüldüğü temel unsurlardan biri de AB müktesabatının 

üstlenilmesi ve uygulanmasıdır.18 Söz konusu müktesabat, Katılım Müzakereleri fasılları 

altında 35 başlık altında sınıflandırılmıştır. 16. başlık altında yer alan Vergilendirme Faslı 

kapsamında, doğrudan vergilerin yakınlaştırılması (gelir ve kurumlar vergisi), dolaylı 

vergilerin uyumlaştırılması (katma değer vergisi, özel tüketim vergisi), vergisel 

konularda idari yardımlaşma ile idari kapasite ve bilgi işlem altyapısı konuları 

bulunmaktadır.19 Ticari hayatta ve vergi mevzuatında en önemli belgelerden bir olan 

fatura ile ilgili hukuki ve teknik gelişmelerin takip edilmesi hem tam üyelik hedefi hem 

de “ülkemiz ithalatında ve ihracatında ilk sırada olan AB”20 ile yoğun ticari ilişkilerimiz 

bağlamında da önem arz etmektedir. 

 

Yukarıda belirtilenler doğrultusunda bu tezde, AB’de e-faturalama sürecinin 

desteklenmesinin altında yatan etkenler, bu alanda meydana çıkan ihtiyaçların nasıl bir 

hukuki çerçevede yer aldığı, varolan sorunlara getirilen çözüm önerileri, e-faturalama 

alanında uyumlaştırmanın neden gerekli olduğunun altı çizilerek Birlik deneyimi ışığında 

Türkiye için kağıt faturayla aynı fonksiyonlara sahip ve kağıt fatura gibi itibar görecek 

                                                 
17 Türkiye-AB İlişkilerinin Tarihi, https://www.ab.gov.tr/turkiye-ab-iliskilerinin-

tarihcesi_111.html, erişim tarihi, 19/11/2019. 

18 Katılım Müzakereleri, https://www.ab.gov.tr/37.html, erişim tarihi, 19/11/2019. 

19 Fasıl 16-Vergilendirme, https://www.ab.gov.tr/81.html, erişim tarihi, 19/11/2019. 

20Yanı Başımızdaki Dev Pazar Avrupa Birliği, https://ticaret.gov.tr/dis-

iliskiler/avrupa-birligi/yani-basimizdaki-dev-pazar-avrupa-birligi, erişim tarihi, 

19/11/2019.  Ayrıca söz konusu bağlantıdan, 2018 yılı AB ile ithalat, ihracat rakamlarına 

ulaşılabilir. 

https://www.ab.gov.tr/turkiye-ab-iliskilerinin-tarihcesi_111.html
https://www.ab.gov.tr/turkiye-ab-iliskilerinin-tarihcesi_111.html
https://www.ab.gov.tr/37.html
https://www.ab.gov.tr/81.html
https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/avrupa-birligi/yani-basimizdaki-dev-pazar-avrupa-birligi
https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/avrupa-birligi/yani-basimizdaki-dev-pazar-avrupa-birligi
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bir elektronik fatura uygulamasının Türk hukukunda uygulanabilirliğinin Vergi Usul 

Kanunu (VUK) ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) bakımından tartışılmaya çalışılacaktır. 

 

Birinci bölümde elektronik faturalamanın yenileşim (inovasyon) boyutuna yer 

verilecek olup e-faturaya ilişkin yasal çerçeve ilerleyen bölümlerde incelenecektir. 

Elektronik faturalamaya geçilmeden önce satın alma sürecinde faturanın fonksiyonunun 

ne olduğuna, bu fonksiyonların yerine getirilebilmesine yönelik olarak elektronik 

faturanın nasıl karakterize edildiğine değinilecektir. Kağıt faturanın fonksiyonlarını 

sağlayabilmek için ihtiyaç duyulan çözümlere yer verilecektir. Ayrıca elektronik 

faturalamanın faydaları ve daha yaygın kullanımının önündeki zorluklara değinilerek 

çeşitli e-faturalama modellerine ilişkin bilgilere yer verilecektir.  

 

İkinci bölümde AB’de e-faturalama sürecinin takip edilmesinin arkasında yatan 

etkenler ve bu yönde atılan adımlara yer verilerek e-faturalamaya ilişkin yasal çerçeve 

çizilip, getirilen yükümlülükler ve bunların etkinliği tartışması yapılacaktır.  

 

Üçüncü bölümde ise TTK ve VUK’ta faturanın tanımı ve düzenleniş biçimi ele 

alınacaktır. Türkiye’de e-fatura uygulaması ve buna yönelik hukuki düzenlemeler öte 

yandan faturanın ispat vasıtası olabilmesine yönelik karine e-fatura yönünden 

incelenmeye çalışılacaktır. Son olarak da Birlik mevzuatıyla TTK ve VUK kapsamındaki 

düzenlemelerin bir karşılaştırması yapılacaktır. 

 

Sonuç bölümünde ise AB mevzuatında yer alan e-fatura düzenlemelerinin TTK 

ve VUK düzenlemeleriyle uyumlu ve farklı olduğu alanların Birlik deneyimi ışığı altında 

Türk Hukukuna uygulanabilirliği yine TTK ve VUK kapsamında değerlendirilmeye 

çalışılacaktır. 
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Elektronik faturalama muhasebe kuralları, denetim, e-ticaret, kişisel verilerin 

korunması, arşivleme ve gümrükler gibi pek çok konuyu da ilgilendiren farklı mevzuatla 

ilişkili olmakla birlikte AB’de elektronik faturalamayla ilgili düzenlemeler KDV 

direktifleri ve onların atıfta bulunduğu mevzuatta yer aldığından konu bu kapsamda 

incelenmiştir. Türk Hukuk Sistemi içinde de faturanın ağırlıkla düzenlendiği VUK ve 

TTK kapsamında ele alınmıştır.  

 

Elektronik faturalama hızla büyüyen ve görece yeni bir alan olması nedeniyle bu 

alanda yapılmış akademik çalışmalar ülkemizde de son derece kısıtlı olduğundan bu 

çalışmada AB’de elektronik fatura uygulamasına geçilmeden önce elektronik fatura 

hakkında genel açıklamalara, elektronik faturalama süreçlerine ilişkin bilgilere yer 

verilmesi ihtiyacı duyulmuştur ve elektronik faturalamaya ilişkin olarak Birlik resmi 

kaynakları ve ülkemizde konunun çok yeni olması ve kaynak sıkıntısının olması 

nedeniyle yabancı elektronik kaynaklar ağırlıklı olarak kullanılmıştır.  

 

Avrupa Birliği müktesabatının ve teknolojideki gelişmelerin hızı göz önüne 

alınarak tez çalışmamızda mümkün olduğu ölçüde güncel gelişmeler ve yayınlar takip 

edilmeye çalışılmıştır. Genel olarak çalışma Kasım 2019’a kadar olan gelişmeler ve Birlik 

mevzuatı ışığında hazırlanmıştır. 



 

BİRİNCİ BÖLÜM  

ELEKTRONİK FATURA TANIMI, UNSURLARI VE E-FATURA 

SÜRECİ  

Elektronik faturalama hem derin bir organizasyona (siparişin alınması, faturanın 

elektronik ortamda yaratım, iletim, kontrol, iade ve ödeme süreçleri, arşivlenmesi, 

yedeklenmesi, ödeme süreçleri vs.) yönelik yenileşimi (inovasyonu) hem de buna yönelik 

yasal düzenlemeleri gerektiren bir süreçtir. E-faturalamada bir tarafta faturanın 

oluşturulması, iletimi ve saklanmasına yönelik olarak teknolojik donanım ve yazılım 

gereksinimleri söz konusuyken diğer tarafta bu süreçleri kavrayacak hukuki 

düzenlemelere ihtiyaçlar söz konusudur. Mevcut düzenlemelerin kağıt ortamında 

gerçekleştirilen faturalamaya yönelik olması, elektronik ortamdaki belgelemeyi 

kavramakta eksik kalması nedeniyle e-faturalama süreçlerini kapsayacak yeni hukuki 

düzenlemelerin yapılması zorunluluğu söz konusu olmaktadır.  

 

Elektronik ortamda faturanın yaratım, iletim, kontrol, iade süreçleri gibi tüm bu 

süreçleri kavrayabilecek hukuki düzenlemeler getirebilmesi için bu evrendeki format, iş 

süreçleri ve modellerin incelenmesi gerekmektedir. Bu bölümde elektronik faturalamaya 

ilişkin olarak öncelikle yenileşim boyutuna yer verilecek olup ilerleyen bölümlerde Birlik 

ve Türk Hukukundaki boyutuna ilişkin açıklamalara yer verilecektir.  

 

A. FATURA KAVRAMI VE ELEKTRONİK FATURA TANIMI  

Fatura kelimesinin kökeni Latince olup, İngilizce’de invoice ve Almanca’da 

Rechnung kelimeleri ile ifade edilmektedir21. “Fransız Hukukunda fatura; akde konu 

                                                 
21 Oğuz Kürşat Ünal, “Türk Hukukunda Fatura Kavramı ve Mahiyeti”, Gazi Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, Aralık 1997, s.41’den Halil Arslanlı, Kara 
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teşkil eden malların mahiyeti, nitelikleri, miktarı,” ağırlık ve fiyatı hakkında ayrıntılı bir 

cetvel olarak tarif edilirken Alman Hukukunda; “bir malın müşterisine veya bir edimin 

alacaklısına, doğmuş olan borcun cins ve miktarı hakkında gönderilen yazılı bir beyan” 

şeklinde tarif edilmektedir.22 “Amerikan hukukunda ise fatura, satılan bir malın cinsini, 

miktarını ve fiyatını bildirmek için satıcı tarafından alıcıya verilen bir belge” 23 olarak 

tarif edilmektedir. 

 

Ticarete taraf olanlar arasında değişime konu en önemli belge olan fatura, 

muhasebe kayıtları açısından gerekli olması, vergi mevzuatı açısından en temel belge 

olması ve gerek gönderen gerekse alan taraf açısından hukuki sonuçlar doğurması gibi 

nedenler dolayısı ile de oldukça önem taşımaktadır. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV 

gibi mükellefiyetlerde, verginin doğuşunun bağlandığı olayın ilke olarak vesikaya (belge) 

bağlanması gerekmektedir. Vergi matrahının mükellef tarafından tutulan kayıt ve 

hesaplara dayanılarak tespit ve beyan olması sebebiyle bu kayıtların geçerliliği, belgelerle 

tevsik edilebilmesi önem arz etmektedir. Belge, mükellefin beyanının doğruluğunu 

gösteren bir ispat aracıdır. Vergi İdareleri içinse, belge, vergi denetiminin bazını 

oluşturduğu gibi vergi denetimin bir aracıdır.24 

 

                                                 
Ticaret Hukuku Dersleri, Umumi Hükümler, İstanbul 1960. s41. 

http://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/1_2_4.pdf, erişim tarihi, 10.04.2019. 

22 Ibid. 

23 Oğuz Kürşat Ünal, Fatura ve İspat Kuvveti, Asıl Yayın Dağıtım, Ankara, 2003, s.5. 

24 Yılmaz Özbalcı, Katma Değer Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları, Oluş 

Yayıncılık Ltd. Şti., Ağustos 2004,s.552. 

http://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/1_2_4.pdf
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Fatura daima sipariş, yerine getirme, teslim ve ödeme gibi pek çok iş sürecinin bir 

parçası olmuştur. Dolayısıyla fatura yalıtılmış (izole) bir belge olarak düşünülmemelidir. 

Fatura diğer süreçlerin sonucudur ve onlarla ilişkilidir.25 Elektronik fatura (e-fatura) 

tanımı açısından faturanın bu özelliği önem taşımaktadır. E-Faturalama (e-invoicing veya 

e-billing), faturalama ve faturanın ilgili olduğu süreçlerin elektronik yöntemler ve 

araçlarla yapılmasına olanak tanıyan alternatif bir faturalama yöntemidir.26 Bir başka 

deyişle elektronik faturalama, faturalamanın elektronik olarak yapılması için geliştirilmiş 

çözüm ya da daha doğrusu faturalama giderlerinin azaltılması, mal ve tedarik süreçlerinin 

elektronik yapılması için geliştirilen bir teknolojidir.27 2010 yılında, Avrupa Birliği resmi 

sitesinde yer alan tanımına göre e-faturalama, ticari bir muameleye taraf olanlar-şirketler, 

tüketiciler, kamu sektörü- arasındaki fatura ve ödeme bilgilerinin internet ya da diğer 

elektronik vasıtalarla gerçekleşen elektronik iletimidir.28 2010 yılında Avrupa Birliği’nde 

elektronik faturanın tanımı bu iken 2014 yılına gelindiğinde elektronik faturalama, alıcı 

                                                 
25 Jaap Jan Nienhuis, Charles Bryant, E-invoicing 2010 European Market Guide, Euro 

Banking Association (EBA) and Innopay, 2010, s.11.  

https://www.abe-eba.eu/media/azure/production/1360/market-guide-on-e-invoicing-

2010.pdf, erişim tarihi, 12.04.2019. 

26 Ibid., s.16. 

27Maureen Lugoloobi-Nalunga, Svetlena Korchounova, Research On A Dependable 

Electronic Invoice Processing System Solution for an Organisation, Master Thesis 

Report,Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University, Sweden, 

2005, s. 1.  

28Information and Communication Technologies e-Invoicing, 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/e-invoicing/index_en.htm, erişim tarihi 

13/12/2010. 

https://www.abe-eba.eu/media/azure/production/1360/market-guide-on-e-invoicing-2010.pdf
https://www.abe-eba.eu/media/azure/production/1360/market-guide-on-e-invoicing-2010.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/e-invoicing/index_en.htm
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ve satıcı arasındaki elektronik fatura belgesinin değişimi olarak tanımlanmıştır. Belge 

olarak elektronik fatura ise, 2014/55/EU direktifinde tanımladığı gibi otomatik ve 

elektronik olarak işlemeye izin veren yapılandırılmış bir veri formatında (structured data 

format) yaratılan, iletilen ve kabul edilen faturadır.29 2014 yılından önce, fatura ve ödeme 

bilgisinin sadece iletiminin internet üzerinden ya da elektronik araçlarla 

gerçekleştirilmesi tanım için yeterli iken 2014 sonrasında, faturanın sadece iletimi değil, 

yaratılması ve kabulünün de elektronik ortamda olması gerektiği ve otomatik olarak ya 

da elektronik olarak işlenebilmesini mümkün kılan yapılandırılmış bir veri formatının da 

önemi anlaşılmıştır. Her iki tanım arasındaki fark AB’de elektronik fatura algısının 

bütüncül bir yaklaşımla dönüşümüne işaret etmektedir.  

 

Elektronik faturalama, alıcı ve satıcı arasında işleyen faturalama sürecinin yani 

faturanın oluşturulup, iletilmesi ve muhafazasının yasal süresinin sonuna kadar elektronik 

ortamda gerçekleştirilmesi diğer bir ifade ile bir faturanın doğumundan itibaren tüm 

yaşam döngüsünün elektronik ortamda tamamlanması olarak tanımlanabilir. Kağıt 

ortamında yürütülen faturalama sürecinin bünyesinde barındırdığı; faturanın alıcısına 

postayla ulaşımı, bunun teyidi, faturanın içeriğine ilişkin yapılan itirazlarda yaşanan 

zaman kaybı, muhasebeleştirilmesinde yaşanabilecek hatalar ve tüm bu gecikmelerin 

ödeme süresine yansıması gibi doğal zorlukları ortadan kaldırmak amacı ile geliştirilen 

bir çözüm olan elektronik fatura, siparişten ödemeye varan süreçlerde fatura bilgisi 

akışının otomasyona alınması anlamına da gelmektedir.  

                                                 
29Navigating the documentation,  

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Navigating+the+eInvoicing+

standard+documentation, erişim tarihi, 24.04.2019. 

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Navigating+the+eInvoicing+standard+documentation
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Navigating+the+eInvoicing+standard+documentation
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E-Fatura, kağıt fatura yerine geçmesi özelliği ile kağıt faturalamada katlanılan 

kağıt, baskı, posta ve arşivleme gibi maliyetleri ortadan kaldıracağından maliyet etkinliği 

sağlayan, modern, insani müdehaleyi en aza indirme çözümü içerdiğinden güvenilir ve 

hızlı alternatif bir faturalama yöntemi olarak da tanımlanabilir. Tüm bu sayılan özellikleri 

nedeniyle gerçek zamanlı ekonomiye geçişte de önemli bir araç olabilecektir. Gerçek 

zamanlı ekonomi yani enformasyon ve iletişim teknolojilerinin ekonomiler üzerinde 

yarattığı değişikler çerçevesinde tüm ekonomik yaşamın dönüşüme uğrayarak, 

dijitalleşerek muamelelerin gerçekleştikleri anda işlemin tamamlandığı, ileriki bir tarihe 

ertelenmediği bir ekonomik yaşamı ifade etmektedir.30 

 

B. ELEKTRONİK FATURANIN SAĞLADIĞI FAYDALAR VE 

YAYGINLAŞMASI ÖNÜNDEKİ ENGELLER  

Elektronik fatura çözümü tamamıyla yeni bir kavram olmayıp kullanımı 1970’lere 

dayanmaktadır.31 Başlangıç noktası önemli boyutta insani müdahale olmaksızın 

makinelerin karşılıklı konuştuğu güvenli bir kanal aracılığı ile yapılan mesajlaşma olan 

                                                 
30 The Acceleration Of The Real-Time Economy In A Hyper-Connected Age, 

https://www.i-scoop.eu/real-time-economy/, erişim tarihi, 20.04.2019. 

31 Krzysztof Dorota et al., Electronic Invoicing Initiatives in Finland and in the 

European Union-Taking The Steps Towards Real-Time Economy, Helsinki School 

of Economics, 2008, s.5. 

https://www.i-scoop.eu/real-time-economy/
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bilgisayardan bilgisayara (computer to computer) iletişimdir.32 Bu şekilde EDI33 

(Elektronik Veri Değişimi-Electronic Data Interchange) taraflar arasında söz konusu 

olabilmekte ve taraflar EDI mesajları aracılığı ile lojistik ve hesap verilerini birbirlerine 

aktarabilmektedirler. Ancak 1993’te ilk grafik ağ tarayıcısının (web browser-web göz 

atıcısı)34 sunumuyla internet teknolojilerinin kullanılabilirliğinin artması ayrıca yaşanan 

ekonomik krizlerin yarattığı maliyet baskıları ve şirketlerin yeni kaynaklar yaratma 

arzusu e-faturanın hem benimsenmesini hem de daha etkin kullanımına yönelik yeni 

çözüm arayışlarını da beraberinde getirmiştir.  

 

Kağıt ortamında gerçekleştirilen baskı, posta ve saklama benzeri işlemler dolayısı 

ile oluşan yüksek maliyetler, geleneksel postadan kaynaklanan gecikmeler, müşterinin 

                                                 
32 Guidance Paper For Audit of E-Invoices, prepared by the Activity Team on Audit of 

e-Invoices within the e-Audit Project Group funded under the EC –Fiscalis Programme, 

European Commission Directorate- General Taxation and Customs Union, Version 

1.0,17.11.2009, s.12. 

33 EDI’yle ilgili daha detaylı bilgiye çalışmanın ikinci bölümünde yer verilmiştir. 

34 TDK Bilgisayar Terimleri Karşılıkları Kılavuzu,  

http://tdk.org.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2E

F62E565DBD1A21150 , erişim tarihi 10.02.2010. Web browser için kullanılan diğer 

terimler web tarayıcısı, internet tarayıcısı veya ağ tarayıcısıdır. Kullanıcıların ağ 

sunucuları üzerinde yer alan HTML (Zengin Metin İşaretleme Dili-Hyper Text Markup 

Language) veya daha gelişmiş sayfaların açmasını sağlayan, metin veya çoklu ortam 

(metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonlar) dosyalarını açıp kaydedebilen 

bir yazılımdır. Internet Explorer, Firefox, Google Chrome buna örnek verilebilir. 

 

http://tdk.org.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF62E565DBD1A21150
http://tdk.org.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF62E565DBD1A21150
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faturayı alıp almadığının kontrolünün zorluğu, müşteri tarafından faturanın reddedilmesi 

halinde ödemede yaşanan haftalık gecikmeler, elle işleme sonucunda faturaların yeniden 

girilmesinde oluşabilecek yüksek hata payı ve verimlilik kayıpları, yüksek sayıda kağıt 

dosyanın saklanmasının yarattığı maliyet ve faturanın elle aranmasının yarattığı zaman 

ve iş kaybı elektronik faturalamaya eğilimin başlıca sebepleridir. Bu sıkıntıların çözümü 

amacı ile ortaya çıkan elektronik fatura ise, yapı itibari ile taraflar arasında (satıcı ve alıcı) 

gerçekleşen faturalama sürecinde herhangi bir kağıt dolaşımına gerek bırakmadığı için 

daha etkin, hızlı ve pratik bir yöntem sunması nedeniyle tercih sebebi olmaktadır.  

 

Sunduğu maliyet avantajlarının yanı sıra elektronik faturaya geçişin, e-fatura 

kullanımı sonucunda kağıt faturaya gerek kalmamasıyla önemli ölçüde çevreye de katkısı 

olabilecektir.  Avrupa pazarının yıllık fatura hacmine (yıllık 30 milyar fatura/fiş) göre 

kağıt ortamında olan bu faturaların önemli bir bölümünün elektronik kanallara 

alınmasıyla sadece AB’ de korunacak ağaç miktarının 12 milyonun üzerinde olabileceği 

hesaplanmaktadır.35 

 

                                                 
35 Bruno Koch, Billentis, E-Invoicing / E-Billing in Europa, Taking The Next Step 

Towards Automated And Optimised Processes, 2009, s.6., 

http://norstella.custompublish.com/getfile.php/1295634.177.ursydetwpv/Extract_Marke

t_Report_Europe_2009.pdf, erişim tarihi, 27.04.2019. AB’de korunacak ağaç miktarına 

ilişkin ulaşılabilen en güncel rakam 2009 yılına ait olmasına rağmen, korunacak ağaç 

miktarı varsayımsal bir hesaplamaya dayandığından, yıllık olarak kağıt fatura miktarının 

elektronik kanallara aktarılmasındaki artışa paralel olarak kurtarılacak ağaç sayısının aynı 

oranda artacağı tabiidir. 2009 yılı rakamlarına dayanmakla birlikte 12 milyon ağacın 

kurtarılması hesaplaması anlamlı değerlendirildiğinden çalışmaya alınmıştır.  

http://norstella.custompublish.com/getfile.php/1295634.177.ursydetwpv/Extract_Market_Report_Europe_2009.pdf
http://norstella.custompublish.com/getfile.php/1295634.177.ursydetwpv/Extract_Market_Report_Europe_2009.pdf
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Yukarıda sayılan avantajlara ek olarak e-faturanın belki de en önemli özelliği 

otomasyon potansiyelinin olmasıdır. Tipik bir elektronik fatura çözümünde satıcı, 

belirlenen veri standartlarına uygun olarak oluşturduğu elektronik fatura belgesini, e-

posta, cd, ağ (web) uygulamaları veya üçüncü taraf (servis sağlayıcılar vb) aracılığı vb 

gibi belirlenen aktarım mekanizmaları aracılığı ile muhatabına ulaştırmaktadır. 

Çoğunlukla dolaşımda kullanılan belgeye ait standartların, taraflar arasında veya vergi 

idareleri gibi düzenleyici otorite tarafından belirlenmiş olması nedeniyle elektronik 

faturanın muhasebe kaydının yapılmasında buna ilave olarak ödeme sürecine girdi olarak 

kullanılmasında ek bir veri girişi işlemine gerek kalmadan, standartlara uygun geliştirilen 

yazılımlar sayesinde bu işlemler otomatik olarak gerçekleştirilebilmektedir. Diğer bir 

deyişle e-fatura yapılandırılmış bir formatta ise faturanın üretilmesi ve iletimi satıcının 

tedarik zincirinden alıcının tedarik zincirine otomatik olarak ve doğrudan 

gerçekleşebilecektir. Tüm bu sürecin kağıt ortamın aksine dijital ortamda gerçekleşmesi 

insani müdahaleyi mümkün olduğunca azaltacağından hata payını da minimum 

seviyelere indirmektedir.  

 

Geleneksel fatura kullanımının yerine e-fatura kullanımı36; 

 İşlem maliyetlerini azaltmakta (kağıt, baskı, posta, enerji vb.) 

 Finansal, ödeme ve muhasebe akışlarında optimizasyon ve entegrasyon 

olanağı yaratmakta 

 İşlemleri hızlandırarak zaman tasarrufu sağlamakta 

                                                 
36 Pietro Luca Agostini, The role of electronic invoicing in generating new models for 

enterprise and banking integration. - Case study –New outsourcers: the Credemtel 

S.p.A. approach., Department of Economics and Business Administration Sciences – 

S.E.GEST.A Catholic University – Milan – Italy, t.y. s.4-5. 
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 Hataları azaltmakta 

 İşletme yönetiminde veri doğruluğunu arttırmakta 

 E-ödeme hizmetlerini desteklemekte 

 KOBİ’ler arasında iletişim teknolojilerinin kullanımını teşvik etmekte 

 Vergi idareleri açısından daha kolay denetim olanağı sağlamakta 

 Elektronik ticaretin gelişimine katkıda bulunmakta 

 Elektronik muameleler ve e- sözleşmeleri desteklemekte 

 Müşteri hizmetlerini geliştirmekte 

 Faturaların elektronik ortamda saklanabilmesi dolayısı ile kayıtlara çok 

daha hızlı erişimi sağlamaktadır. 

 

Ayrıca elektronik faturanın iletiminde bilgi ve iletişim teknolojileri çözümleri 

kullanıldığından geleneksel postadan kaynaklanan gecikmeler, fiziksel zorluklar ve 

yüksek işlem maliyetleri kendiliğinden ortadan kalkmaktadır. Bu durum ise, özellikle 

zaman kaybının ortadan kalkmasına paralel bir şekilde işletmelerin alacak tahsilatlarının 

hızlanmasına; operasyonel maliyetlerin azalması dolayısı ile de verimlilik artışına yol 

açmaktadır. Kısacası ekonominin bütününde tüm taraflar için ticari kolşulların 

iyileştirilmesini beraberinde getirmektedir.37 

 

Belki tüm bunların yanı sıra çok daha önemlisi e-faturanın uzun dönemde 

sağlayabileceği potansiyel katkısıdır. E-fatura dijitalleşmenin ileri safhalarına bir 

basamak olarak gerçek zamanlı ekonomiye geçişe katkı sağlayacabilecektir yani 

siparişten ödemeye ve bunların muhasebe kaydına kadar gerçek zamanlı ekonomiye 

geçişte potansiyel dijital bir basamaktır. Elektronik faturalamada birlikte çalışabilme 

                                                 
37 Ibid. 
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yeteneği önemli olduğundan zaman içerisinde küresel e-fatura standartların yaratılmasına 

da ön ayak olabilecektir. 

 

Son olarak kamu tedarik sürecinde e-faturanın kullanılması ise şeffaflık açısından 

önemli katkılar sağlayabilecektir. Devlet tarafından da e-fatura kullanılmasının 

desteklenmesi e-faturanın yaygınlaşmasına katkı sağlayabilecekir. 

 

Yukarıda sayılan nedenlerden ötürü kağıda dayalı geleneksel faturalamanın 

elektronik faturalamaya dönüşümü hem özel hem kamu sektörü tarafından destek 

görmektedir. 2009 yılında AB’de değişime konu olan toplam fatura sayısı kağıt ve 

elektronik olmak üzere yaklaşık 32 milyardır.38 Avrupa Komisyonu e-fatura hakkında 

resmi olmayan görev gücü tarafından hazırlanan bir rapora göre Avrupa’da bir fatura 

sürecinin ortalama maliyeti 30 Avro olup, elektronik fatura kullanımıyla %80 oranında 

maliyet tasarrufu olanaklıdır. Avrupa çapında sadece B2B alanında bu dönüşümün 

sağlanması ile 243 milyar Avro tasarruf sağlanabileceği hesaplanmaktadır.39 Bir başka 

hesaplamaya göre 2006-2012 yılları arasında e-faturalamanın, Avrupa Tek Ödeme 

Alanının yaratacağı etkiye ilave olarak yıllık lineer gelişim varsayımıyla pazara 238 

                                                 
38 Jaap Jan Nienhuis, Charles Bryant, E-invoicing 2010 European Market Guide, Euro 

Banking Association (EBA) and Innopay, 2010, ISBN/EAN 978-94-90587-04-8, s. 25.  

https://www.abe-eba.eu/media/azure/production/1360/market-guide-on-e-invoicing-

2010.pdf, erişim tarihi, 12.04.2019. 

39Ibid. s. 21 ve European Electronic Invoicing (EEI) Final Report, July 2007, s. 4 

https://ipsec.pl/files/ipsec/Archiwum/eei-3.2-e-invoicing_final_report.pdf, erişim tarihi 

20/04/2019.  

https://www.abe-eba.eu/media/azure/production/1360/market-guide-on-e-invoicing-2010.pdf
https://www.abe-eba.eu/media/azure/production/1360/market-guide-on-e-invoicing-2010.pdf
https://ipsec.pl/files/ipsec/Archiwum/eei-3.2-e-invoicing_final_report.pdf
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milyar Avro tasarruf etkisi söz konusu olabilecektir40. Avrupa’da yüksek sayıda fatura 

düzenleyen büyük firmaların yarısından çoğu elektronik fatura ve arşivlemeye geçmeyi 

planlamaktadır ve üçte biri ise zaten bir şekilde bu sürecin içinde yer almaktadır.41 Ancak 

diğer taraftan daha yol alınması gereken pek çok husus bulunmaktadır. E-faturanın 

benimsenmesi ülkelere ve sektörlere göre değişkenlik göstermektedir. Ayrıca Avrupa 

çapında elektronik fatura hizmetleri piyasası da farklı iş süreçleri, standardizasyon ve net 

bir yasal çerçeve eksikliği gibi nedenlerle yüksek oranda birbirinden kopuk durumdadır. 

Diğer bir deyişle sayılan nedenlerden ötürü elektronik faturalama çözümü sunan kurumlar 

veya kişilerin birbirleriyle entegre ve uyumlu çalışmalarına yönelik bir ortam söz konusu 

olamamaktadır. 

 

Ancak e-faturanın, kağıt kullanımını ortadan kaldırarak basım, zarflanma, 

postalanma gibi süreçleri ortadan kaldırarak iş süreçlerini hızlandırması, posta ve arşiv 

maliyetlerini azaltması, kontrollerin daha isabetli olması ve vergi idareleri tarafından 

daha az müdaheleci denetimin güçlenmesine katkıda bulunması, dijital ekonomiye 

                                                 
40 Nienhuis, op. cit., s. 21 ve SEPA: potential benefits at stake Researching the impact 

of SEPA on the payments market and its stakeholders, Capgemini Consulting, 

https://www.pdffiller.com/100055298-fillable-capgemini-sepa-potential-benefits-at-

stake-form-ec-europa, s. 29, erişim tarihi 12/03/2019. Bu çalışma esnasında ulaşabildiğim 

en güncel veriler söz konusu rakamlardır. Her iki rakam arasındaki farklılık fatura başına 

hesaplanan farklı maliyetten kaynaklanmaktadır. Muhtemel tasarruf oranı her iki 

hesaplamada da aynıdır. Tüm farklı maliyet tutarlarına rağmen (yıllara göre değişiklik 

göstermesi muhtemel) e-faturaya geçilmesinde yapılan hesaplamalarda %80 tasarruf 

oranının temel alınması anlamlıdır. 

41 Ibid s.11. 

https://www.pdffiller.com/100055298-fillable-capgemini-sepa-potential-benefits-at-stake-form-ec-europa
https://www.pdffiller.com/100055298-fillable-capgemini-sepa-potential-benefits-at-stake-form-ec-europa
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geçişte önemli bir basamak olması gibi sayılan tüm bu faydalarına rağmen e-faturanın 

yaygınlaşması çok kolay olamamaktadır. Elektronik faturalama ile ilgili başlıca problem 

mevcut durumda üzerinde anlaşılan uluslararası tek bir standart bulunmamasıdır. 

Günümüzde e-faturalar geniş bir format ve farklı standartlarda üretilmektedirler. Bununla 

birlikte e-faturanın doğrulanması ve kabul edilmesindeki yasal, mali ve idari anlamdaki 

ulusal farklılıklar sınır ötesi ticarette e-faturanın kullanımını zora sokmaktadır.42 Bu 

durum e-faturalamada bir aşamadan diğer bir aşamaya geçilmesinde sorun teşkil etmekte 

ve e-faturalamanın tüm faydalarının ve maliyet tasarrufunun tam anlamıyla 

gerçekleşememesine sebep olmaktadır.  

 

E-fatura kullanımının yaygınlaşmasında bir de mükellefler ya da kullanıcılar ve 

vergi idareleri tarafından karşılaşılan sorunlar söz konusudur. Pek çok potansiyel 

kullanıcının e-fatura sistemlerinin güvenliği ve tahrifat yapılarak muhtemel 

yolsuzluklarda kullanılabilmesi hakkındaki kaygısı e-faturanın yaygınlaşması önündeki 

bir diğer engeldir. Kullanıcıların e-fatura kullanımına hazır olması ve şirketlerin ofis 

sistemlerinin fatura göndermeye ve kullanılabilir (almaya hazır) hale getirilmesi de 

kullanıcı boyutundaki bir diğer sorun olarak sayılabilir.43E-faturanın kullanılabilirliğini 

etkileyen en önemli unsurlardan biri de vergi idaresi bakımından vergisel sorumlukların 

yerine getirilebilmesi için alıcı ve satıcıların kayıt altına alınmasının belli bir mali gayret 

                                                 
42Information and Communication Technologies e-Invoicing, 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/e-invoicing/, erişim tarihi 17/11/2010, Erişimi 

kaldırılmış internet kaynağı. 

43 Marc Joostens, Pieter Breyne, Ine Lejeune, Global (E-)Invoicing & (E-)Archiving -

Increasing Efficiency and Reducing Costs Including VAT/GST rules in 41 countries 

worldwide, Pricewaterhouse Coopers, Belgium, 2006, s.41. 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/e-invoicing/
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gerektirmesidir.44 Yani e-fatura kullanımına tekonolojik olarak hazır olmanın yanı sıra 

onun sıhhatli şekilde saklanması konusunda da gerekli donamına ve nitelikli personele 

sahip olunması gerekmektedir. 

 

C. FATURANIN SATIN ALMA SÜRECİNDEKİ FONKSİYONLARI  

E-faturayla ilgili incelemeye başlamadan önce geleneksel kağıda dayalı fatura 

sürecinin geri planının hatırlanması faturanın fonksiyonlarının anlaşılması bakımından 

önemlidir. Satın alma sürecinin en temel belgesi olan faturanın ticari hayattaki işlevinin 

tam olarak anlaşılabilmesi için, özellikle tacirler arasındaki basit bir satın alma işleminin 

nasıl gerçekleştiğinin ve bu süreç içerisinde faturanın rolünün incelenmesinde fayda 

bulunmaktadır.  

ŞEKİL 1 SATIN ALMA SÜRECİ 

 

Satın alma işlemi, alıcının ihtiyacı olan mal veya hizmeti satıcıya siparişi ile 

başlar, satıcının, siparişe uygun mal veya hizmeti alıcıya sunması veya malı teslimi ile 

devam eder. Malın teslimi veya hizmetin sunulmasını takiben teslim ya da ifaya ilişkin 

fatura düzenlenir ve malın teslimi gerçekleştirilir. Faturanın alıcıya teslimi ile 

sözleşmeden veya yasalardan doğan sürenin sonunda kabulünü takiben, fatura üzerinde 

                                                 
44 Ibid. 

 

3- Satıcı mal veya hizmet teslimini yapar. 

1-Alıcı istediği ürünü satıcıya sipariş eder 

ALICI SATICI 

2-Satıcı siparişi kabul eder.  

4-Alıcı, mal veya hizmet alındısını onaylar. 

5-Fatura düzenlenir.  
Ödeme işlemi 

başlatılır. Ödeme alınır. 

Ödeme Süreçleri  

 



22 
 

yer alan meblağın satıcıya ödenmesi işlemi gerçekleşir. Faturalama sürecinde yer alan 

adımlar temelde böyle olmakla birlikte ödemenin mal teslimi veya hizmet ifasından önce 

gerçekleşmesi de mümkün olabilmektedir.  

 

Faturanın bu süreç içerisinde sahip olduğu fonksiyona bakıldığında, faturanın 

oluşumundan önceki sipariş, teslim ve borçlandırma işlemleri ile ilgili sonuçları yansıttığı 

görülmektedir. Yani fatura üzerinde söz konusu muameleye esas olan mal ya da hizmet 

alım-satımı, taraflar ve satın alınan hizmet ya da mal karşılığında alıcının borçlandığı 

meblağ görülebilmektedir. Bir başka deyişle alıcı ve satıcı  arasındaki siparişi 

onaylamakta ve siparişe konu olan hizmetin ifası veya malın teslimine ilişkin bir karineyi 

içinde barındırmakta ve ihtilaf halinde delil teşkil etmektedir. Alış ve satış arasındaki 

kontrolün sağlanmasını desteklemektir.45 Faturada gösterilen meblağın ödenmesiyle de 

satın alma süreci tamamlanmış olmaktadır. Satın alma sürecinde faturanın tüm bu 

fonksiyonları onun elektonik ortamdaki hem kendi hayat döngüsü hem de etki edeceği 

diğer dijital basamaklar açısından önemlidir. Söz konusu fonksiyonlar kağıt fatura ile 

yasal olarak aynı itibarı görebilmesi için hukuki tasarımını etkileyecektir hem de 

siparişten ödemeye ve ödemeden muhasebeleşme, vergisel yükümlülüklerin yerine 

getirilmesindeki delil olması yanında otomasyona geçişte sağlayacağı hız ve kolaylıklarla 

bir sonraki dijital basamağa katkısı açısından önemlidir. Elektronik ortamdaki bir fatura 

e-defter, e-denetim, e-ödeme süreçleri gibi diğer dijital döngülerin de bir basamağı 

olabilecektir. 

  
                                                 
45 Nienhuis, op.cit., 13. 
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D. ELEKTRONİK FATURANIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ  

Faturanın ticari hayat içinde sahip olduğu önem ve işlevler göz önüne alındığında, 

elektronik faturanın da bu işlevleri yerine getirmesi kağıt faturayla aynı itibara sahip ve 

onunla aynı muameleyi gören bir belge olması kaçınılmaz olarak gereklidir. Ancak 

faturalama sürecinin tamamen elektronik ortama taşınması, kağıt faturanın doğası gereği 

taşıması gereken özellikleri elektronik faturaya da uyarlama yapmayı zorunlu 

kılmaktadır. Bu bağlamda elektronik faturanın taşıması gereken başlıca özellikler aşağıda 

sıralanmıştır:46 

 

 Kaynağın doğruluğu yani faturanın kim tarafından düzenlendiği ve 

gönderildiğinin anlaşılabilmesi özelliği, 

 Gönderildiğinin ya da alındığının inkar edilemez olması, 

 Faturanın içeriğinin bütünlüğünün sağlanmış olması yani yolda fatura 

içeğinin bozulmadan herhangi bir müdahelaye uğramadan gelmesi, 

 Faturaların doğru bir biçimde ve müteselsil olarak oluşturulması. 

 

Bu kavramlar sırasıyla incelenecek olursa; Kaynağın doğruluğu (authenticity of 

the origin) yani faturayı kimin gönderdiğinin tespit edilmesidir. Elektronik faturalamada 

da faturanın kaynağının saptanması vergi idareleri bakımından söz konusu muamalenin 

taraflarınının tespit edilmesi bakımından önemlidir. Faturanın kimin tarafından 

                                                 
46 Tiina Rautajoki, A Comparison of Electronic Invoicing Solutions in the EU and the 

Effects of the EU Directives ,Master’s of of Science Thesis in Accounting Swedish 

School of Economics and Business Administration, 2003, s.30. 

https://arquivo.pt/wayback/20170823204531/http://www.umic.pt/images/stories/publica

coes/tiirau01.pdf, erişim tarihi, 18.04.2019. 

https://arquivo.pt/wayback/20170823204531/http:/www.umic.pt/images/stories/publicacoes/tiirau01.pdf
https://arquivo.pt/wayback/20170823204531/http:/www.umic.pt/images/stories/publicacoes/tiirau01.pdf
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gönderildiğinin garanti edilmesinde iki yöntem söz konusudur. İlki, faturanın kimin 

tarafından gönderildiğinin belirlenmesi için gönderen kişi ya da organizasyonu belirtici 

kimliğin faturada bulunması yani gönderenin kimliğinin faturaya bakıldığında tespit 

edilebilir olması, ikincisi de faturanın kimin tarafından gönderildiğinin anlaşılabileceği 

bir ortamda yer almasıdır.47 

 

Kağıt ortamındaki geleneksel kaynağı doğrulama araçlarına bakıldığında kimlik 

belirleme araçlarından biri elle atılan imzadır diğerleri ise kaşeler, mühürler, özel antetli 

ya da hologramlı kağıtlardır. Ancak bu kimlik belirleyici araçlar faturanın kaynağının 

doğrulanmasında yani kimin tarafından düzenlendiğinin saptanmasında tek başlarına 

yeterli değillerdir. Bağlandıkları kişi ya da organizasyonla ilişkili olarak referans bir 

çerçeveye ya da kıyas yapılabilecek bir materyale ihtiyaç söz konusudur. Yani o imzanın 

ya da kimlik belirleyici araç ne ise o kişiye ait olup olmadığına dair bir imza örneğine ya 

da antetli kağıtlarda logolara ya da özel işaretlerin bilinmesine ihtiyaç vardır. 48  

 

Elektronik olarak kaynağın belirlenmesinde kullanılan kimlik belirleme aracı da 

elektronik imzadır. Elektronik imza alıcıya faturanın satıcı tarafından gönderildiğini 

doğrulayabilme imkanı sağlamaktadır. Elektronik imzanın türünün seçimi daha çok 

amacına bağlıdır. E-postalarda taranmış imzalar kullanılabilirken daha fazla güvenlik 

gerektiren durumlarda gelişmiş imzalar, hatta güvenlğin daha da arttırılması istenirse 

                                                 
47 Guidance Paper For Audit Of E-Invoices, prepared by the Activity Team on Audit 

of e-Invoices within the e-Audit Project Group funded under the EC –Fiscalis 

Programme, European Commission Directorate- General Taxation and Customs Union, 

Version 1.0,17.11.2009,s. 13. 

48 Ibid.  
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elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları tarafından sağlanan bir sertifika ve güvenli imza 

oluşturma aygıtlarıyla yaratılma şartını taşıyan nitelikli elektronik sertifikaya dayalı 

gelişmiş elektronik imza kullanılabilir. 49  

 

Kaynağın doğruluğunun sağlanmasındaki ikinci yöntem ise AB tarafından da 

kabul edilmiş olan EDI kullanımıdır.50 Faturanın kimin tarafından gönderildiğinin 

anlaşılabileceği bir ortamda yer almasıdır. Bir mesajın kaynağının tespiti, üzerinde 

anlaşılmış bir iletişim kanalı aracılığı ile verinin gönderilmesiyle (EDI-Electronic Data 

Interchange) ya da düzenleyenin kontrolü altında bir ortama taşınmasıdır. Bunun örneği 

ise güvenli web sunumudur. E-faturalamanın özel bir formu, üzerinde anlaşılan bir 

standartta fatura verilerinin alıcı ve satıcı arasında değişime tabi olduğu EDI’dir. EDI 

altyapısı sözleşmeler üzerine kurulu olduğundan EDI kullanımıyla da kaynağın 

doğruluğu sağlanabilmektedir. EDI mesajları tarafların sistemlerinde otomatik olarak 

işlenmektedir. EDI’nin belli sektörlerde kullanımı yaygındır. Bunun dışında şifreleme 

kullanılarak ve dijital imzalar kullanıcının kimliğinin doğruluğunu garanti edilebilmesini 

geliştirmiştir.51 Tüm bu e-fatura tekonolojileri detaylı olarak çalışmanın AB e-fatura 

uygulamaları bölümünde detaylı olarak ele alınacaktır.  

                                                 
49 Ibid., s.14. 

50 Peter Breyne, et al., European Commission Analysis of Business Requirements for 

e-Invoicing in a Public Procurement Context-Final Study, Version 1.1, EUROPEAN 

COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL MARKT Internal Market and Services, 

Brussels, 09/03/2009.  

http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc9a95.pdf?id=32108, erişim tarihi 02/04/2019. 

51 Ibid. 

http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc9a95.pdf?id=32108
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İkinci özellik ise inkar edilememe (non-repudiation) özelliğidir. Yani faturayı 

gönderenin ya da faturayı alan kişinin şifreleme teknikleri kullanarak ispat edilmesidir. 

İnkar edilememe özelliği gönderenin daha sonra gönderdiği mesajı inkar edememesini 

ifade etmektedir. Aynı şekilde alıcının inkar edilemezliği mesajı alan tarafın mesajı 

aldığını inkar edememesini ifade etmektedir.52Yani bir bakıma faturanın yolda 

kaybolmaması, alıcının faturayı aldığından gönderinin de gönderdiğinin inkar edilmeden 

saptanmasıdır. 

 

E-faturanın kağıt faturayla benzer fonksiyonu sağlayabilmesi için faturanın 

içeriğinin bütünlüğü-tamlığının (integrity of the content) sağlanması gerekli özelliklerden 

bir diğeridir. Faturanın içeriğinin, faturanın iletilmesi sırasında kasten ya da kazara 

değiştirilememesi açısından önem arz etmektedir. Arşivlemede faturanın içeriğinin 

bütünlüğü kriptografik hash fonksiyonları53 vasıtasıyla sağlanabilmektedir.54 Yani fatura 

düzenlendikten sonra tahrifata uğramamasını sağlayan ve uğramadığının da ispat 

edilmesi özelliğini ifade eder.  

                                                 
52 Tiina Rautajoki, A Comparison of Electronic Invoicing Solutions in the EU and the 

Effects of the EU Directives, Master’s of of Science Thesis in Accounting Swedish 

School of Economics and Business Administration, 2003, s.30. 

53Hash (özet değer) fonksiyonu bir verinin algoritma kullanılarak daha küçük veriye veya 

özet değere dönüştürülmesidir. Bu değer asıl veriden daha küçüktür. Güvenli algoritmalar 

kullanılarak asıl verinin oluşturulmaması sağlanmalıdır yani dönüşüm tek yönlü olmalıdır 

özet değerden yola çılarak ana veriye ulaşılmaması beklenmektedir. Dolayısıyla bir 

dosyaya bir özet değer verildiğinde o dosyada bir değişiklik yapılması halinde bu değer 

değişeceğinden belgede değişiklik yapıldığı anlaşılabilecektir. 

54 Ibid., s. 30. 
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Elektronik faturalarda müteselsilliğin sağlanması (integrity of the sequence of 

electronic invoices) ise kontrolleri kolaylaştırmayı sağladığı gibi boşlukların oluşmasını 

önlemek içindir. Müteselsilliğin ve içeriğin bütünlüğü kriptografik hash fonksiyonlarıyla 

sağlanabilmektedir.55 

 

E. ALICILARINA GÖRE E-FATURA SINIFLANDIRMASI 

Elektronik faturaya ilişkin açıklamalar kapsamında bir diğer konu ise Elektronik 

Fiş Sunumu ve Ödenmesi (EBPP) ile Elektronik Fatura Sunumu ve Ödenmesi (EIPP) 

ayrımıdır.56 Bahsedilen bu ayrım, elektronik ortamda düzenlenen faturaların alıcısına 

göre yapılan bir sınıflandırma olup, elektronik fatura uygulamalarında yaygın olarak 

kullanılmaktadır.  

 

1. Elektronik Fiş Sunumu ve Ödenmesi  

Elektronik Fiş Sunumu ve Ödenmesi (EBPP)-(Electronic Bill Presentment and 

Payment)-terimi, faturaların internet üzerinden sunulduğu, buna ilişkin ödemelerinin de 

yine internet üzerinden yapıldığı B2C (Business to Customer)[şirketten tüketiciye] 

sürecinin genel ifadesi için kullanılmaktadır. Diğer deyişle tüketiciye doğrudan elektronik 

fatura sunum ve ödemesi olan  B2C e-faturalama, yüksek sayılarda faturalama yapan 

geniş organizasyonların maliyet yapılarını geliştirmek ve alacaklarını etkinleştirmek 

ihtiyacından kaynaklanmıştır. Giderek artan şekilde ödemeleri için elektronik bankacılık 

kanallarını kullanan tüketiciler açısından da bir kolaylık olarak görülmektedir.57 Bu tür 

                                                 
55 Ibid.,s. 30. 

56 Joostens, op. cit., s. 23. 

57 Tonnis de Boer, et al.,E-Invoicing 2008 European Market Description and 

Analysis, EBA and INNOPAY,Version 0.8,2008, s.32.,  
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çözümler, nihai kullanıcılara sunulan faturalar için kullanılmakta olup genellikle 

telekomünikasyon sektöründe uygulanmaktadır. Karşılaşılan genel kurgu ise, telefon 

operatörlerinin müşterilerine ait fişlerini (faturalarını) kendilerine ait portallar üzerinden 

sunmaları, müşterilerin de şifreleri aracılığı ile girecekleri bu portallar aracılığı ile 

faturalarına ulaşmaları ve gerektiğinde ödemelerini yapmaları şeklindedir.  

 

2. Elektronik Fatura Sunumu ve Ödenmesi 

Elektronik Fatura Sunumu ve Ödenmesi (EIPP)- (Electronic Invoice Presentment 

and Payment) işleminde de faturaların sunumu ve ödenmesi internet üzerinden 

gerçekleştirilmekte birlikte faturalama sürecinin tarafları işletmelerdir. Diğer bir ifade ile 

Elektronik Fatura Sunumu ve Ödenmesi işlemi B2B (şirketten şirkete) iş sürecidir. B2B 

ve B2b (Şirketten KOBİ’ye) e-faturalamanın benimsenmesi, tedarik zincirinin uçtan uca 

sağlanması ihtiyacından kaynaklanmaktadır.58 EIPP, EBPP çözümünün aksine, taraflar 

arasında daha ileri düzeyde bir entegrasyonun varlığını gerektirmektedir.59  

E-faturanın alıcısı müşteriler, şirketler, KOBİ’ler olabileceği gibi devlet de 

olabilir. B2G (Bussiness to Government) (şirketten devlete) Buradaki durum B2B ve B2b 

e-faturalamaya benzer niteliktedir ve kamu idarelerinin kendi verimlilik ve etkinliklerini 

                                                 
https://www.e-factureren.info/wp-content/uploads/E-invoicing_2008-Innopay-EBA.pdf, 

erişim tarihi, 10.04.2019. 

58 Business to Bussiness EIPP : Presentment Modesls, Part 1, The Council for 

Electronic Billing and Payment , s. 1-15.,  

https://www.crfonline.org/orc/pdf/ref17a.pdf, erişim tarihi, 27.02.2019. 

59 Joostens, op. cit., s.24.  

https://www.e-factureren.info/wp-content/uploads/E-invoicing_2008-Innopay-EBA.pdf
https://www.crfonline.org/orc/pdf/ref17a.pdf
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arttırmak üzere e-fatura ve e-ticareti toplumun genelinde yayma isteğinden esin 

almaktadır.60 

 

F. ELEKTRONİK FATURALAMADA KULLANILAN ÇEŞİTLİ 

YÖNTEMLER  

Bu bölümde faturalama süreçlerinde yaygın olarak kullanılan süreç modelleri 

hakkında açıklamalara yer verilmiştir. Yukarıda alıcılarına göre e-fatura sınıflandırılması 

yapılmıştır. e-Fatura süreç modelleri ise faturalama sürecini kimin başlattığına göre 

yapılan bir diğer sınıflandırmadır. Elektronik fatura uygulamalarında, karşımıza birden 

fazla iş modeli çıkabilmektedir. Ancak uygulanan iş modeli ne olursa olsun elektronik 

fatura çözümlerinde, gönderen ve alan tarafta elektronik fatura oluşturma, gönderme ve 

alma işlemlerinin yerine getirilebilmesi için gerekli alt yapı ile elektronik fatura 

dökümanlarının ya da mesajlarının dolaşımını sağlamak için bir bağlantı veya aracı bir 

yapının (servis sağlayıcı, alıcı veya satıcı tarafından işletilen faturalama çözümleri gibi) 

bulunması gerekmektedir. Bugün itibari ile bir çok uygulama örneğinde elektronik 

faturalar, internet aracılığı ile ve tarayıcı (web browser) dışında herhangi bir gereksinime 

ihtiyaç duyulmadan gönderilip alınabilmektedir. Bunun yanısıra elektronik faturalama 

fonksiyonu sunan bir çok web portalı, ilave servisler ile birlikte ödeme süreçlerinden 

muhasebe sistemine uzanan geniş bir yelpazede farklı imkanlar sunabilmektedir. 

Aşağıda ilgili başlıklar altında incelenen iş modelleri, genelde ortaya çıkan 

ihtiyaçlar çerçevesinde oluşan çözümlerde kullanılan ve birbirlerini tamamlayan 

bileşenlerdir.  

 

                                                 
60 De Boer,op. cit., s.32. 



30 
 

Makro düzeyde bakıldığında, ticaret ihtiyaçlar doğrultusunda devamlı karmaşık 

ekonomik ilişkiler ağını geliştirmektedir. Kağıda dayalı faturalamanın doğasındaki 

sınırlamalar faturalama süreçlerinin postalamayla sınırlı olarak kalmasına sebep 

olmaktadır. Elektronik faturalamanın çekici yanı ise, elektronik veri değişiminin birlikte 

işlerlikle (karşılıklı çalışabilir-birlikte çalışabilir) pek çok düzeyde farklı süreç 

modellerine izin vermesidir.61 Geleneksel faturalama sürecinde, fatura postaya 

verildikten sonra süreç kesintiye uğrarken elektronik ortamda fatura alıcısına ulaşktıktan 

sonra da bunların muhasebe sistemine aktarılması ödeme bilgilerinin alınması da sürece 

dahil edilerek sürecin tümü elektronik ortamda tamamlanabilmektedir. 

 

Elektronik ortamda bu modellerin birlikte çalışabilmesini ve nihai kullanıcılar için 

iletişim masraflarını önemli ölçüde azaltacak herhangi bir sanal ağdan diğerine kademeli 

olarak gelişmesini önleyecek bariyerler yoktur. Ancak herkesin erişimine işlevsel ve 

güvenli olarak açık tamamen mükemmel ve üzerinde tüm hususlarda anlaşılmış evrensel 

bir e-ticaret ortamı oluşturulması için çalışmalar yürütülse de gerçekleştirilmesi henüz 

zorlu bir alandır.62 Bu modellerin gelişiminde kamu politikaları ve kısıtlamalarının 

etkisinin dikkate alınması gerektiği unutulmamalıdır.63 

 

                                                 
61 Final Report of The Expert Group on e-Invoicing , DG Internal Market and 

Services- DG Enterprise and Industry, November 2009, 

http://ec.europa.eu/growth/content/final-report-expert-group-e-invoicing_en,, s.47, 

erişim tarihi 27/02/2019. 

62 Ibid. 

63 Ibid., s. 48. 

http://ec.europa.eu/growth/content/final-report-expert-group-e-invoicing_en
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Elektronik faturalamanın gelişiminde mevcut durumda örnek uygulama modelleri 

iki taraflı modeler, üç köşeli model, dört köşeli model ve vergi idareleri üzerinden 

faturaların değişiminin sağlandığı model (clearance model) olarak sayılabilir. Bu 

bölümde söz konusu e-faturalama yöntemleri incelenecektir. 

 

1. İki Taraflı Modeller  

Satıcı doğrudan ve alıcı doğrudan diye ikiye ayrılan modeller iki taraflı modeller 

olarak anılmaktadırlar. İkili bir senaryoda taraflar üzerinde anlaştıkları, birlikte 

çalışabilecekleri bir ticari temel belirlemelidir. Bu, taraflardan biri veya diğerinin 

muamelerinde mümkün olduğu kadar çok tarafla maksimum standardizasyon seviyesi 

sağlanarak çalışabildikleri bir temeli ifade etmektedir. Bir diğer ifadeyle taraflar 

aralarında anlaşacakları faturalama sürecinde kullanılan standardizasyon seviyesini ne 

kadar çok tarafla birlikte kullanılabilecek şekilde ayarlarsa o kadar başarılı bir temel 

benimsenmiş olacaktır.  

 

İki taraflı mesaj alışverişi, EDI, ERP (Enterprise Resource Planning-Kurumsal 

Kaynak Planlaması)64’den ERP’ye doğrudan bağlantılar gibi tedarik zincirlerinden, 

KOBİ’lerin birbirileri arasındaki e-mail değişimlerine ve Elektronik Fiş Sunumu ve 

Ödemeleri (EBPP) çözümlerine kadar ölçek ve kapsam olarak büyük oranda çeşitlilik arz 

                                                 
64 Kurumsal Kaynak Planması literatürde kullanılan adıyla ERP (Enterprise Resource 

Planning) bir işletmenin muhasebe, imalat, satış ve hizmetler, müşteri ilişkileri gibi tüm 

süreçlerine ilişkin tüm iç ve dış bilgi akışının bütünleşmesini sağlayan yazılımlardır. 

“Electronic Invoice Processes in Europe and Enablement of SMEs to Use Them 

Efficiently”, CEN WORKSHOP AGREEMENT CWA 16461, Brussels, May 2012., s.6. 
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etmektedir.65 Taraflar, iş içeriklerine orantılı olarak birlikte çalışabilen, ticari ve teknik 

tüm seviyelerde üzerinde anlaştıkları bir temele ihtiyaç duymaktadırlar. İki taraflı 

modellerde bu satıcı ya da alıcı tarafından sağlanabilir. Ancak her şeklide birfaturanın 

tüm yaşam süreci boyunca yasal uyumluluğunun ve denetlenebilirliğinin sağlanması için 

ticari taraflar gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Teknik birlikte çalışılabilirliği 

sağlamak için birbirlerinin adresleme detaylarını değişmeli ve ortak araçlar ve teknikler 

kullanarak karşılıklı çalıştırabilmelidirler.66  

 

a. Satıcı Doğrudan Model  

Bu yöntemde satıcı müşterilerine e-faturalarını gönderebileceği bir e-fatura 

çözümü uygulamaya koyar.67 Satıcı doğrudan iş modelinde satıcı, elektronik fatura veya 

fiş transferini sağlayacak bir çözümü müşterilerinin kullanımına sunmaktadır. Bu iş 

modelinde elektronik fatura akışını sağlayacak yazılım alt yapısı tamamı ile satıcı 

sorumluluğunda işletilmekte ve satıcı taraf modelin işleyişine ilişkin sorumluluğu 

üstlenecek kadar büyük bir firmadan oluşmaktadır. Satıcı doğrudan iş modeli özellikle 

telekomünikasyon gibi yıllık fatura hacimleri milyonlar ile ifade edilen sektörlerde 

yaygın olarak kullanılmakta ve faturaların alıcıya ulaştırılması sırasında farklı 

yöntemlerden yararlanılmaktadır. Satıcı doğrudan model, bir çok ülkede 90’lı yılların 

ortasında özellikle B2C süreçlerinde kullanılmaya başlanmış ancak gelinen aşamada 

                                                 
65 Final Report of The Expert Group on e-Invoicing , DG Internal Market and 

Services- DG Enterprise and Industry, November 2009, 

http://ec.europa.eu/growth/content/final-report-expert-group-e-invoicing_en, s.47, 

erişim tarihi 27/02/2019. 

66 Ibid. 

67 Joostens, op. cit., s.23.  

http://ec.europa.eu/growth/content/final-report-expert-group-e-invoicing_en
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özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler açısından B2B süreçlerinde de yaygın 

kullanılmaya başlanmıştır.68 Modelin işleyişi genel hatları ile aşağıda yer almaktadır. 

 

ŞEKIL 2: SATICI DOĞRUDAN MODEL İŞ AKIŞI 

 

Kaynak: Jackqueline Wijnands, Introduction to E-invoicing, FISCALIS 

Workshop on e- Audit of e-Invoices, November 2009. 

 

Satıcı doğrudan modelde genelde satıcı “çok fazla” fatura üretmektedir. Özellikle 

telekom firmaları ve kamu hizmetleri veren firmalardır. Bu model genellikle B2C ortama 

uygulanmakla birlikte telekomünikasyon veya elektrik tedariki gibi hemen hemen her 

kişinin veya şirketin aldığı faturaları böyle bir entegrasyon aracılığı ile almanın karlı 

olduğu durumlarda B2b ve B2B müşteriler için de uygulanmaktadır.  

 

Bu modelde satıcı faturaları farklı yöntemlerle gönderebilir: 

                                                 
68 Ibid. 
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Müşterilerine e-posta, SMS veya mobil uygulamalar yoluyla gönderebilir ya da 

müşterilerine portal aracılığı ile faturalalarını sunabilir. 69 Müşteriler portala ya da 

uygulamaya giriş yapıp faturalarını görüntüleyebilir veya indirip arşivleyebilirler. Yani 

satıcı kendi şirketinin ortak portalına EBPP ile EIPP çözümünü entegre ederse, müşteri 

bu portala girerek mesajını kendisi alabilecektir. Fakat bunun müşteri açısından başlıca 

dezavantajı her farklı satıcıdan alacağı fatura için çok sayıda portalı ziyaret etmek ya da 

çoklu entegrasyon projelerine girmek durumunda kalabilmesidir.70 

 

Satıcı açısından modelin avantajı tüm sistemi tüm yönleriyle kontrol 

edebilmesidir. (sipariş, fatura, ödeme ve iptaller vs). Satıcı açısından dezavantajı ise tüm 

maliyetlere kendisi katlanmalı ve sistemin istikrarı ve güvenliği için çaba sarf etmesi 

gerekliliğidir. Ayrıca alıcıların satıcının EIPP sistemin kullanmaları için ikna edilmesi 

gerekmektedir.71  

b. Alıcı Doğrudan Model 

Genel yapısı itibari ile “Satıcı Doğrudan Model” ile benzerlik taşıyan “Alıcı 

Doğrudan Model” de elektronik fatura ile ilgili işlemlere yönelik çözüm alıcı tarafından 

ve alıcının sorumluluğunda sunulmaktadır. Elektronik fatura akışını sağlayan çözümün 

                                                 
69 Bruno Koch, Billentis, E-Invoicing / E-Billing in Europa, Significant Market 

Transitions Lies Ahead, 18.05.2017.,s. 12., 

https://www.billentis.com/einvoicing_ebilling_market_report_2017.pdf, erişim tarihi, 

27.03.2019. 

70 Joostens, op. cit., s. 24. 

71 Business to Bussiness EIPP : Presentment Modesls, Part 1, The Council for 

lectronic Billing and Payment , s. 1-15., https://www.crfonline.org/orc/pdf/ref17a.pdf, 

erişim tarihi, 27.02.2019. 

https://www.billentis.com/einvoicing_ebilling_market_report_2017.pdf
https://www.crfonline.org/orc/pdf/ref17a.pdf
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alıcı tarafından ve alıcının sorumluluğunda hizmete sunulması nedeni ile “Alıcı Doğrudan 

Model” olarak adlandırılan bu çözüm, özellikle perakende satış ve otomotiv sektörü gibi 

yoğun sayıda tedarikçinin söz konusu olduğu sektörlerde geçerli olmaktadır. Bu model 

sadece B2B iş ortamda uygulanabilmektedir.72 Alıcı doğrudan modelde çözümün sahibi 

alıcı olduğundan tüm yatırımı o yapmaktadır. Satıcının maliyeti azdır ya da yoktur ancak 

satıcı açısından dezavantajı, kendisinin çok sayıda alıcısının olması durumunda çok fazla 

projeye entegre olmak zorunda kalmasıdır.73 

 

Modelin işleyişi genel hatları ile aşağıda yer almaktadır. 

 

ŞEKIL 3:ALICI DOĞRUDAN MODEL İŞ AKIŞI 

 

 

2. Üç Köşeli Model-Konsolidatör Model 

İki taraflı modelin dezavantajlı yönü alıcı doğrudan ve satıcı doğrudan model için 

de çoklu entegrasyon projeleri gerektirmesidir. Bu duruma bir çözüm olarak konsolidatör 

                                                 
72 Ibid.  

73 Ibid. 
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model geliştirilmiştir. Konsolidatör model B2C, B2B veya B2b ortamla sınırlı değildir. 

Tüketici konsolide bir EBPP platformuna kaydolmakta ve buradan hem faturalarını 

elektronik olarak gönderebilmekte hem de alabilmektedir. B2B bağlamında ise EIPP 

platformunda faturalar elektronik olarak alınabilmekte ve gönderilebilmektedir.74 

 

Bu modelde faturalamaya taraf olanlar, elektronik fatura gönderip alma 

konusunda faaliyet gösteren bir aracı (Servis Sağlayıcı-service provider) vasıtasıyla 

birbirleri arasında elektronik fatura gönderip almaktadırlar. Üç köşe modelde tek bir 

servis sağlayıcı tüm ticari ve organizasyonel, semantik ve teknik birlikte çalışabilirlikten 

sorumludur.75 Faturalama süreci burada, ticari tarafların her birinin ayrı ayrı sözleşmeye 

dayalı bir ilişkiyle aynı servis sağlayıcıya bağlanması üzerine kurulmuştur. Hem alıcı hem 

de satıcı faturalarını gönderebilmek için tek bir huba76 bağlanmaktadır. Bu da üç köşeli 

bir model olarak bilinmektedir. Bu merkez pek çok alıcı ve göndericinin faturalarını 

alacaklar ve borçlar olduğu anda konsolide etmektedir. Konsolidatörler ve ticari 

platformlar genellikle hem gönderenin hem de alıcının servise bağlandığı “üç köşeli 

model”lerdir. Üç köşeli model prensip olarak, sadece merkezi bir huba bağlanan alıcı ve 

göndericilerin erişimine izin vermektedir.77 Bu da hem fatura göndericisinin hem de 

alıcısının erişimlerini arttırmak için merkezlerin çoklanması sorununu beraberinde 

                                                 
74 Ibid. s.24-25. 

75 Final Report of The Expert Group on e-Invoicing , DG Internal Market and 

Services- DG Enterprise and Industry, November 2009, 

http://ec.europa.eu/growth/content/final-report-expert-group-e-invoicing_en, , s.49, 

erişim tarihi 27/02/2019. 

76 Ağdaki makineler için ortak bir bağlantı noktasını ifade etmektedir. 

77 De Boer,op. cit.,s. 41. 

http://ec.europa.eu/growth/content/final-report-expert-group-e-invoicing_en
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getirmektir. Sınırlı erişim sorunun çözümü için üç köşeli modellerde (roaming) “dolaşım 

ortaklığı” getirilmiştir.78 Dolaşım ortaklığı, görece henüz olgunlaşmamış bir kavram 

olarak üç köşeli model tabanlı hubların birinin diğeriyle ya ulusal düzeyde ya da sınır 

ötesi ortamda bağlı olması böylece erişim anlamında daha bütüncül bir hizmet sunumunu 

ifade etmektedir. 79Avrupa genelinde yaygın olarak faaliyet gösteren servis sağlayıcılar 

elektronik faturalamaya taraf olanların sahip oldukları sistemlerdeki farklılıkların (mesaj 

formatı, ağ ve iletişim protokolü gibi) uyumlaştırılması noktasında da önemli imkanlar 

sunmaktadır.  

 

Bu modelin en önemli avantajı, ticari ilişki içerisinde olan tarafların elektronik 

fatura gönderip almak için gerekli olan alt yapıyı oluşturmak için katlanacakları 

maliyetlerin mümkün olduğu ölçüde azaltılmasıdır. Ancak üç köşe modellerde çözümler 

dönüştürüldüğünden tek bir birlikte işleyen sistemin önünde bariyer olabilmeleri 

muhtemeldir.80 Belli standartlar ve uygulama kılavuzları doğrultunda çalışıldığından alıcı 

ve satıcının ihtiyaçları doğrultusunda tam bir özelleştirmenin yapılması imkanını 

azaltmaktadır. Modelin işleyişi genel olarak aşağıda yer almaktadır. 

 

 

                                                 
78 De Boer,op. cit.,s. 41. 

79 Ibid. 

80 Final Report of The Expert Group on e-Invoicing , DG Internal Market and 

Services- DG Enterprise and Industry, November 2009 

http://ec.europa.eu/growth/content/final-report-expert-group-e-invoicing_en, s.49, 

erişim tarihi 27/02/2019. 

http://ec.europa.eu/growth/content/final-report-expert-group-e-invoicing_en
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ŞEKİL 4: ÜÇ KÖŞELİ MODEL İŞ AKIŞI 

 

Kaynak: Jackqueline Wijnands, Introduction to E-invoicing, FISCALIS 

Workshop on e- Audit of e-Invoices, November 2009. 

 

3. Dört Köşeli Model 

Faturalama süreci, her bir ticari tarafın, aralarındaki fatura değişimini sağlayacak 

bir ya da daha çok servis sağlayıcı ile sözleşme yapması üzerine kurulmuştur. Dört köşeli 

modelde ticari taraflar iki farklı servis sağlayıcı kullanmaktadırlar. Bu servis sağlayıcılar 

kendi aralarında bilgi değişimini organize etmek durumundadırlar. Belli durumlarda 

servis sağlayıcılar birbirleriyle doğrudan bir anlaşma yapmazlar ve bir ya da daha fazla 

aracının yardımıyla iletişime geçerler. Bu durum da çok köşeli model (multi corner 
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model) olarak adlandırılmaktadır.81Bu model tipik olarak ödeme ağlarının yaratılmasında 

bankacılık sektörü tarafından kullanılmaktadır.82 

 

Dört köşeli modelde iş akışı aşağıdaki gibidir: 

Satıcı kendi servis sağlayıcısına fatura bilgisini gönderir. Satıcının servis 

sağlayıcısı onun adına ve hesabına faturayı düzenler ve faturayı alıcının servis 

sağlayıcısına gönderilecek şekilde hazır hale getirir. Sonraki adımlar şu şekilde 

gerçekleşebilir. Satıcının servis sağlayıcısı faturayı saklamak üzere satıcıya gönderir veya 

servis sağlayıcı satıcı adına ve hesabına bu faturayı saklar veya faturayı alıcının servis 

sağlayıcısına, satıcı adına ve hesabına daha sonra düzenlenmek üzere gönderir. Sonraki 

adım alıcının servis sağlayıcısının faturayı geri satıcının servis sağlayıcısına göndermesi 

olabilir. İleriki adımlar satıcının servis sağlayıcısının faturayı satıcıya saklaması için 

göndermesi veya faturayı kendisinin satıcı namı ve hesabına saklaması olabilir yahut 

alıcının servis sağlayıcısı faturayı satıcı ve onun servis sağlayıcısı adına saklar.83Dört 

                                                 
81 CEN WORKSHOP AGREEMENT, CWA 16049, December 2009,s.11., 

ftp://ftp.cenorm.be/PUBLIC/CWAs/eInV2/CWA%2016049.pdf, erişim tarihi 

22/04/2019. 

82 Mid-Term Report of the European Commission Expert Group on e-Invoicing, 27 

January 2009,s.21,  

https://www.slideshare.net/FrisodeJong/mid-term-report-of-the-european-commission-

expert-group-on-einvoicing,  erişim tarihi, 27.04.2019. 

83 Final Report of The Expert Group on e-Invoicing , DG Internal Market and 

Services- DG Enterprise and Industry, November 2009, 

http://ec.europa.eu/growth/content/final-report-expert-group-e-invoicing_en, s.51, 

erişim tarihi 27/02/2019. 

ftp://ftp.cenorm.be/PUBLIC/CWAs/eInV2/CWA 16049.pdf
https://www.slideshare.net/FrisodeJong/mid-term-report-of-the-european-commission-expert-group-on-einvoicing
https://www.slideshare.net/FrisodeJong/mid-term-report-of-the-european-commission-expert-group-on-einvoicing
http://ec.europa.eu/growth/content/final-report-expert-group-e-invoicing_en
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köşeli model genellikle bankacılık sektöründe kullanıldığından modelin bankalarla 

işleyişi genel olarak aşağıda gösterilmiştir: 

 

 

Kaynak: Jackqueline Wijnands, Introduction to E-invoicing, FISCALIS 

Workshop on e- Audit of e-Invoices, November 2009. 

 

4. Vergi İdareleri Üzerinden Faturaların Değişiminin Sağlandığı Model 

(Clearance Model) 

KDV sistemindeki ülkeler için fatura son derece önemli bir belgedir. Çünkü  

denetimler için faturaların gerçekliği ve doğruluğu büyük önem taşımaktadır. Pek çok 

ülkede ise hala harcama sonrası denetim (post –audit) söz konsusu olduğundan yani ticari 

muamelenin gerçekleşmesinden belki yıllar sonra geriye dönüp denetim yapılmaktadır. 

Bu da vergi kaçağının başlıca sebeplerinden biridir. Diğer bir anlatımla devletlerin 

toplaması gereken KDV ile gerçekte toplanan vergi arasındaki fark yani KDV farkı ya da 

KDV“gap”i artan şekilde devletler için önemli bir konu başlığı haline gelmektedir. Hızla 

gelen teknolojik gelişmelerle birlikte artık vergi idarelerince e-faturalama sürecinin 

gerçekleştirilmesi yani e-faturaların vergi daireleri nezaretinde değişime konu olmasıyla, 

sonradan denetim yerini nerdeyse gerçek zamanlı denetime bırakmaktadır. Teknolojik 

 

3-Uyarı 

ALICI 

2-Fatura 

6-Varsa anlaşmazlık çözülür 

7-Onay 

9-Ödeme İşlemi 

Alıcının Bankası Satıcının Bankası 

8-Ödeme 

Emri 
10-İşlem 

Kayıtları 

SATICI 

4 & 5 Fatura alınır ve kontrol edilir. 

10-İşlem 

Kayıtları 

1-Satıcının sistemine bağlanılır. 

ŞEKİL 5 DÖRT KÖŞELİ MODELİN İŞ AKIŞI 
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gelişmelerle birlikte hızla gerçek zamanlı ekonomiye geçiş ile bu denetim rejimi de 

dönüşüme uğramaktadır. Vergi idarelerinin elektronik fatura değişimine dahil oldukları, 

Latin Amerika ülkeleri, Asya ülkeleri ve Avrupa ülkelerinde kullanılmaya başlanan bu 

modelin aşamalı olarak 2025 yılına kadar tüm dünyada başat bir model olması 

beklenmektedir.84 

 

2015 yılında 150 milyar Avronun85 üzerinde olan KDV farkı yani tahakkuk eden 

KDV ile tahsil edilen arasındaki fark nedeniyle Avrupa devletleri için bu konu giderek 

merkezi bir öneme sahip olmaktadır ve bu model sayesinde vergi gelirlerini önemli 

ölçüde arttıran Meksika’nın başarısından etkilenen pek çok Avrupa ülkesi hükümet 

tarafından kontrol edilen elektronik fatura ortamını zorunlu hale getirmeye 

çalışmaktadırlar. Meksika modelinde geleneksel modelde olduğu gibi fatura satıcı 

tarafından gönderilmez bunun yerine devlet tarafından tanınan ve yetkilendirilen bir 

kurum tarafından faturalar satıcının verdiği bilgilere dayanılarak düzenlenir ve alıcısına 

                                                 
84 Bruno Koch, E-invoicing/E-billing Significant market transition lies ahead, 

s.14’ten Trustweaver, Tax compliant global electronic invoice lifecycle management, 

October 2016,  

https://www.billentis.com/einvoicing_ebilling_market_report_2017.pdf, erişim tarihi, 

20.10.2019. 

85 Markus Hornburg, “How Will E-invocing Close The VAT GAP and Change The 

World”, Ocak 2018,  

https://www.coupa.com/blog/how-e-invoicing-will-close-the-vat-gap-and-change-the-

world, erişim tarihi, 01.11.2019. 

https://www.billentis.com/einvoicing_ebilling_market_report_2017.pdf
https://www.coupa.com/blog/how-e-invoicing-will-close-the-vat-gap-and-change-the-world
https://www.coupa.com/blog/how-e-invoicing-will-close-the-vat-gap-and-change-the-world
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ulaştırılır.86 Bu modelde hükümet tüm muamele süreçlerinin takibini yapmakta ve vergi 

ödevlerini yerine  getirmeyen mükellleflerin fatura düzenlemelerini engellemektedir. 

Yasal yükümlülüklerini yerine getirene kadar iş dünyasının dışına atılmaktadırlar.87 Bir 

çeşit kara listeye alınmaktadırlar. 

 

Söz konusu modelin işleyişine bakıldığında farklı uygulamalar söz konusu 

olabilmektedir. Avrupa’da Güney ve Doğu Avrupa ülkeleri bu modelin kullanımına 

önderlik etmektedirler.88 İspanya’da Temmuz 2017’den bu yana başlangıçta 62.000 

işletmenin (hem alıcı hem satıcı) fatura kayıtlarını ve diğer mali verileri elektonik olarak 

vergi idarelerine göndermeleri gerekmektedir. Çok yakında, fatura yazılımı kullananan 

Macar işletmelerin Macar vergi idaresi ile doğrudan veri bağlantısı kurması gerekli 

olacaktır. Hatta B2B fatura üzerindeki KDV tutarı en az 100,000 Macar Forinti (yaklaşık 

320 Avro) olan faturaların verilerinin gerçek zamanlı olarak vergi idaresine göndermeleri 

gerekecektir.89 İtalya’da B2G (işletmeden ya da şirketten devlete) elektronik faturalar 

devletin sahip olduğu bir servis sağlayıcı aracılığı ile değişime tabi tutulmaktadır.90 Kamu 

ile işletmeler arasındaki satın alma işlemlerinde elektronik fatura kullanımı bir gereklilik 

olup bu durum İtalya’nın clearance modeli gelecekte zorunlu hale getirmeye 

hazırlandığının bir göstergesi olarak kabul edilebilir. B2B arasındaki elektronik 

                                                 

86 Ibid. 

87 Ibid. 

88 Bruno Koch, Op.cit., s.16. 

89 Ibid. 

90 Ibid. 
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faturaların kullanımı, düzenlenmesi ve arşivlenmesi hizmetleri de ücretsiz olarak 

sağlanmaktadr. Bu hizmetin sağlanması da ülke çapında bir clearance model kullanımına 

gidileceğinin bir işareti sayılabilir.91 Türkiye’de ise elektronik fatura kullanımı yine bir 

clearance model kullanıma örnektir. Elektronik faturanın kullanımı Gelir İdaresi 

üzerinden mümkün olabilmektedir. Burada, Gelir İdaresinin portalı, mükelleflerin bilgi 

işlem sitemlerinin Gelir İdaresinin sistemine entegre olmaları ya da servis sağlayıcı 

kullanımı veya özel entegratölerin kullanımı da söz konusudur. Latin Amerika ülkeleri, 

Türkiye ve bazı Asya ülkeleri bu model kullanımında çok gelişmiştir.92 

 

Farklı uygulamalar söz konusu olmakla birlikte modelin genel işleyişi aşağıdaki 

gibidir. Pekçok ülkede vergi idareleri satıcının kullanacağı fatura numaralarını önceden 

belirlenmektedir. Bazı ülkeler alıcıya fatura gönderilmeden vergi idarelerine fatura 

verilerini gönderirken bazı ülkeler ise kendisinin akredite ettiği sevis sağlayıcılar aracılığı 

ile fatura verilerini doğrulayıp vergi idarelerine göndermektedirler. Her durumda vergi 

idareleri ya faturaları ya da fatura verilerini görebilmektedirler. 

ŞEKİL 6: VERGİ İDARESİ MODELİ (CLEARANCE MODEL) 

 

 

                                                 
91 Ibid. 

92 Ibid., s. 15. 
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Kaynak: Bruno Koch, E-invoicing/E-billing Significant market transition lies ahead,  

s. 15., https://www.billentis.com/einvoicing_ebilling_market_report_2017.pdf,erişim 

tarihi, 20.10.2019. 

 

Vergi idareleri nezaretindeki söz konusu modelin kullanımından hem 

mükellefeler hem de devletin kazançlı çıkması beklenmektedir. Yerelde kısa dönemde 

maliyet baskısını azlatmasının yanı sıra, küresel bazda ise çok uluslu şirketleri de e-fatura 

konusunda vergi uyumlaşmasına gitmeye teşvik ederek orta-uzun dönemde maliyetleri 

düşürmesi beklenebilecektir. Öte yandan bu sistemin diğer mali belgeleri de 

kapsamasıyla birlikte post audit denetimi dönüştürüp gerçek zamanlı denetim için de bir 

basamak olabilecektir. 

 

G. YAPILANDIRILMIŞ VE YAPILANDIRILMAMIŞ FATURA 

AYRIMI 

Elektronik fatura çözümlerinde, karşılaşılan uygulama örneklerine bakıldığında 

yaygın olarak kullanılan e-fatura tipleri aşağıdaki şekilde olmaktadır. 

Yapılandırılmamış Fatura Dökümanı (Unstructured Invoice Document) şeklinde 

oluşturulan elektronik faturalara verilebilecek en iyi örnek PDF, JPEG, HTML veya e-

posta mesajlarıdır. Yapılandrılmamış döküman şeklindeki elektronik faturalar, manuel 

olarak veya herhangi bir sistem aracılığı ile otomatik olarak oluşturulabilirler.93 Ancak 

bu tarzdaki dokümanlar görsel nitelikte oldukları için bünyelerinde herhangi bir fatura 

verisi barındırmamakta bu ise faturalama süreçlerinin otomatikleştirilmesi tamamen veya 

                                                 
93Types of Digital Invoices,  

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Types+of+digital+invoices, 

erişim tarihi, 10.04.2019. 

https://www.billentis.com/einvoicing_ebilling_market_report_2017.pdf
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Types+of+digital+invoices
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kısmen engellemektedir. Uygulama örneklerinde bu tür fatura dökümanlarının, kağıt 

faturaların taranması sonucunda elde edilen elektronik faturalarda kullanıldığı da 

görülmektedir.  

 

Yapılandırılmış Fatura Dökümanı (Structured Invoice Document) şeklinde 

oluşturulan elektronik faturalara bakıldığında ise karşımıza EDI ile XML dökümanları 

çıkmaktadır. Yapılandırılmış faturalarla birlikte elektronik fatura dökümanlarının taraflar 

arasında kolaylıkla işlenebilmesini ve ilgili süreçlerin tamamı ile otomatikleştirilmesi 

mümkün olabilmektedir. Faturanın elektronik ortamda tanımlanması ve faturalama ile 

ilgili süreçlerin de bilgi iletişim teknolojileri aracılığı ile yerine getirilmesi şeklinde ifade 

edilecek elektronik fatura çözümleri açısından belki de en önemli konu standartlardır. 

Standartlar, kapsamı itibari ile oldukça geniş bir kesimi ilgilendiren elektronik fatura 

konusunda birlikte çalışmanın sağlanması ve yaygın çözümlerin ortaya koyulması 

açısından hayati önem taşımaktadır. Elektronik fatura çözümlerine taraf olanlar açısından 

bakıldığında standartlar, kurumsal kaynak planlama (Enterprise Resource Planning-ERP) 

veya diğer yazılım çözümü üreticilerinin geliştirdikleri bütünleyici yazılım parçaları 

halinde çıkmaktadır. 

 

Taraflar arasında dolaşan elektronik fatura mesajlarının, karşılıklı sistemler 

tarafından okunabilirliğini ve kullanılabilirliğini (birlikte işlerliğini) sağlamak amacı ile 

yapılandırılmasında kullanılan standartlar şeklinde de ifade edilmektedir. Uluslararası 

uygulamalarda yaygın olarak kullanılan elektronik fatura formatları şeklinde de 

nitelendirilebilecek bu standartlar, elektronik fatura işleyişinin teknik düzeyde daha net 

anlaşılmasına imkan verecektir. Ticari belgelerin elektronik dildeki karşılıkları çesitli 

mesaj yapıları kullanılarak yaratılmıştır. Bunlar arasında başlıcaları EDI, XML ve UBL 

standartlarıdır. 
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1. UN/EDIFACT  

EDI sistemi 1970’li yılların ortasından itibaren özellikle büyük ölçekli firmaların 

elektronik veri değişim sistemlerinin alt yapısını oluşturmaktadır. Zaman içerisinde EDI 

sistemlerinin yoğun şekilde kullanılmaya başlanması, EDI mesajlarının belli standart 

formatlara dayanması ve bu mesajların saklanması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu 

ihtiyacın giderilmesine Birleşmiş Milletler Ticareti Kolaylaştırma ve Elektronik Ticari 

Faaliyetler Merkezi olan UN/CEFACT94 öncülük etmiştir.95 Özellikle uluslararası alanda 

elektronik ticaretin güvenli bir şekilde yaygınlaştırılmasını sağlamak üzere BM 

tarafından yayınlanan İş Gereksinimleri (Business Requirement Specification-BRS)96 ve 

standartlarından en önemlisi hiç şüphesiz ki EDI konusunda yayımlanan ve daha sonra 

ISO standardı haline getirilen UN/EDIFACT97 ISO973598 numaralı standarttır. 

 

                                                 
94 UN/CEFACT Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonun hükümetlerarası 

bağlı kuruluşudur.daha fazla bilgi için https://www.unece.org/cefact.html, erişim tarihi, 

30.04.2019. 

95 Ibid. 

96 Business Requirements Specification (BRS) Documentation Template, Version 2.0, 

Release 1.0http://www.unece.org/cefact/brs/brs_index.htm, erişim traihi 08/03/2019. 

97 Birleşmiş Milletler Yönetim, Ticaret ve Taşımacılık için Elektronik Veri Değişimi 

Kuralları (The United Nations Rules for Electronic Data Interchange for Administration, 

Commerce and Transport )  

98 ISO 9735 Electronic Data Interchange For Administration, Commerce And Transport 

(EDIFACT)- Application Level Syntax Rules, 1988, Cenevre, 

http://www.unece.org/trade/untdid/download/r1241.txt, erişim tarihi, 09/10/2019.   

https://www.unece.org/cefact.html
http://www.unece.org/cefact/brs/brs_index.htm
http://www.unece.org/trade/untdid/download/r1241.txt
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Pek çok EDI standardı kullanılmakla birlikte UN/CEFACT nezaretindeki 

UN/EDIFACT Avrupa ve dünyada en çok kullanılan EDI standardıdır. 

UN/EDIFACT’tan önce Avrupa’da ulusal ya da endüstri bazında anlaşılmış standartlar 

söz konusu idi ve bunların en önemlileri Birleşik Krallık’ta TRADACOM, Fransa’da 

GENCOD  ve otomotiv sektörü için Almanya’da VDA99’dır. Bunlar ulusal düzeyde hala 

kullanılmaktadır.100 

 

2. ebXML 

EDI Sistemi uluslararası ticarette erken dönemde ve sıklıkla kullanılan kapalı bir 

elektronik sistemdir. Tedarik Zinciri Yönetimi, ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) ve 

Müşteri İlişkileri Yönetimi müşteri hizmetleri çözümlerine odaklanılması 1980’ler ve 

1990’nın ortalarına kadar katılımcıların kapsamını genişletmiştir. Fakat bu yaklaşımlar 

pahalı, uygulamaları zor ve devam ettirilmesi maliyetli yaklaşımlar olmuştur. Daha da 

önemlisi sadece ihtiyaç duyulan iç süreçlerin kullanımına yol açmış ve  tüm tedarik 

zincirini kapsayamamıştır. 101  

1990’ların başlarında EIPP (Electronic Invoice Presentment and Payment) 

teknolojileriyle tanışılması her büyüklükte işletmeye internet kullanımıyla sunum ve 

                                                 
99 Verband Der Automobilindustrie- Alman Otomobil Endüstrisi Birliği 

100 Stefan Engel-Fleshing et a.l., Report and Recommendations of CEN/ISSS e-

Invoicing Focus Group on Standards and Developments on electronic invoicing 

relating to VAT Directive 2001/115/EC, 2003, CEN, Brüksel, s. 19. 

101 Cokešic, Veronica, Wendel, Maria, Business Value of Electronic Invoicing, IT 

University of Göteborg, Göteborg, 2005, s. 13. 
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ödeme yapabilmenin kapısını açmıştır.102 Ayrıca XML103(eXtensible Bussiness 

Language) standartlarının da gelişminin ardından UN/CEFACT bünyesindeki çalışmalar 

EDI sistemi üzerinde XML tabanlı veri formatlarının da yaratılması ve bunların 

kullanımının teşvik edilmesi yönünde olmuştur. UN/EDIFACT’ tamamlayıcı olması ve 

e-Business (e-iş süreçleri) yönünde ileri bir adım olarak UN/CEFACT ebXML 

(Electronic Business using eXtensible Markup Language) veri formatını yaratmıştır.104 

ebXML e-iş standardizasyonunda önemli bir kilometre taşı olmuştur.105 

 

ebXML106, herhangi bir ölçek ve herhangi bir konumda  bulunan işletmelerin 

internet üzerinden iş yapmalarını sağlamak amacı ile geliştirilen modüler bir 

spesifikasyondur. ebXML kullanan işletmeler, ticari hayatta kullanılan mesajların 

değişimi için standart bir yönteme sahip olmakta ve bu sayede ticari ilişkilerini 

yürütebilmektedir.  

 

                                                 
102 Ibid.  

103 Genişletilebilir İşaretleme Dili olarak Türkçe’ye çevirilen XML yapılandırılmış 

verileri içeren belgeler için bir işaretleme dilidir. Son yıllarda gelişen bir standart olarak 

B2B işlemlerde kullanılan bir standart olmuştur. EDI katma değerli özel ağlar aracılığı 

ile kullandığından XML’e göre daha pahalı bir yöntem iken XML belgeler internet 

aracılığı ile gönderilbilmesi de tercih sebebi olmasında etkili olabilmektedir. 

104 Stefan Engel-Fleshing et al., Report and Recommendations of CEN/ISSS e-

Invoicing Focus Group on Standards and Developments on electronic invoicing 

relating to VAT Directive 2001/115/EC, CEN, Brüksel,2003, s.20. 

105 Ibid.  

106 Electronic Business using eXtensible Mark-up Language 
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3. OASIS UBL 2.0 

UBL107 fatura, sipariş gibi standart iş dökümanlarının XML formatında 

tanımlamalarını yapmak amacı ile uluslararası düzeyde geliştirilen ve tamamen ücretsiz 

standarttır. UBL, ebXML Core Component Technical Specification metodolojisinin ilk 

standart uygulamasıdır. 397 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile uygulamaya 

koyulan Elektronik Fatura Uygulaması kapsamında dolaşıma konu edilecek elektronik 

faturaların tanımlanması sırasında standart olarak kabul edilmektedir. 

  

 

                                                 
107OASIS Universal Business Language, Universal Business Language/Evrensel İş Dili 

https://www.oasis-committees/tc_home.php?wg_abbrev=ubl, erişim tarihi, 27.04.2019. 

https://www.oasis-committees/tc_home.php?wg_abbrev=ubl


 

İKİNCİ BÖLÜM  

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE ELEKTRONİK FATURALAMA  

 

Bir önceki bölümde e-faturanın yenileşim boyutuna ilişkin bilgilere yer 

verilmiştir. Bu bölümde ise AB’de e-faturanın hukuki boyutuna yani yukarıda belirtilen 

yöntemler ve süreçlere ilişkin yasal düzenlemelere ve bunların etkinliği tartışmasına yer 

verilecektir. AB’de e-faturalamaya geçişin altında yatan etkenler, e-faturalama önündeki 

engeller ve çözüm önerileri incelenmeye çalışılacaktır. 

 

A. AVRUPA BİRLİĞİ’NDE E-FATURAYA GEÇİŞİN 

SAĞLAYACAĞI MUHTEMEL FAYDALAR VE BU ALANDA 

YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR  

AB’de kağıtsız faturalama süreci, etkinliğin arttırılması, faturalama sürecinde 

hataların azaltılması, kullanılan kağıt miktarının azaltılması ve maliyet baskılarını 

hafifletmek amacıyla uzun süredir takip edilmektedir. Ayrıca zaman içerisinde hızla 

dijitalleşmenin beraberinde getirdiği dönüşümler de AB’de e-fatura kullanımının önemini 

arttırmaktadır. Bu açıdan özellikle geleneksel ticaretin e-ticarete dönüşümünde e-fatura 

kullanımı kağıt fatura maliyetlerini önemli ölçüde düşürdüğünden önem arz etmekte ve 

kağıt fatura kullananlara göre rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. AB iş dünyasının da bu 

dönüşümde rekabetçi olabilmesi için bu gelişime ayak uydurması gerekmektedir. AB’de 

her ne kadar kağıtsız fatura süreci uzun süredir takip edilse de BM tavsiye kararına uygun 

UN/EDIFACT fatura ilk mesaj iken firmaların bunun yerine şipariş ve irsaliye gibi diğer 

ticari mesajları uygulamayı seçmeleri e-fatura uygulamasının firmalar arası muhasebe 
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uygulamalarıyla sınırlı kalmasına neden olmaktadır.108 E-faturanın Birlik üyesi ülkelerin 

farklı mevzuatları ve uygulamaları nedeniyle kullanımının sınırlı kalması elektronik 

ticaret zincirinin en zayıf halkalarından biri olarak elektronik ticarette Avrupa 

firmalarının rekabet gücünü ve e-ticaretin gelişimini sınırlamaktadır.109 Oysa elektronik 

faturanın AB açısından muhtemel faydalarına bakıldığında; elektronik faturalamanın 

önemli ölçüde maliyetleri etkileyebildiği görülmektedir. Elektronik fatura için yaklaşık 

0,4 € olan maliyet, kağıt faturalar için 1,4 € olarak belirtilmektedir.110 Kağıt faturadan 

elektronik faturaya geçişte fatura başına % 70 dolayında bir maliyet tasarrufu söz konusu 

olabilmektedir. Bu yüzden elektronik ticarette de elektronik fatura kullanımı giderek 

artan şekilde önem kazanmakta ve rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. 

Avrupa çapında sadece B2B alanda elektronik faturalamanın gerçekleştirilmesi 

halinde 243 milyar Avro111 dolayında maliyet etkinliği sağlanabileceği öngörülmektedir. 

                                                 
108 Stefan Engel-Fleshing et al., Report and Recommendations of CEN/ISSS e-

Invoicing Focus Group on Standards and Developments on electronic invoicing 

relating to VAT Directive 2001/115/EC,CEN, Brüksel,2003 s. 9. 

109 Ibid. 

110 VAT: Commission welcomes political agreement on simpler invoicing rules, 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/01/1730&format=HTML&

aged=0&language=EN&guiLanguage=en, erişim tarihi 08/03/2019. 

111 European Electronic Invoicing Final Report, July 2007. The EACT (European 

Association of Corporate Treasures) Project CAST(Corporate Action on Standards) 

Rakamları, Söz konusu rakam 2007 yılında Avrupa için ortalama fatura maliyetinden e-

faturaya geçilmesi halinde %80 oranında tasarruf sağlanacağı varsayamıyla elde 

edilmiştir. Konu ile ilgili ulaşılan daha güncel 2010 verileri ile kıyaslandığında da benzer 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/01/1730&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/01/1730&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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Maliyet etkinliğinden kastedilen kağıt faturalamaya giren tüm unsurların total maliyetinin 

elektronik faturalamayla karşılaştırıldığındaki düşüşüdür. Ayrıca e-faturanın 

kullanımıyla yıllık 3 milyon tona kadar CO2 (Karbondioksit) emisyonunu azaltma 

potansiyeli söz konusudur.112 E-fatura kullanımının çevreye olan bu katkısının yanı sıra 

otomasyon imkanı ile insani müdaheleyi en aza indirmesiyle işgücünün etkin kullanımına 

da imkan tanıması sonucunda kaynakların daha etkin kullanımı sağlanabilecektedir. 

Elektronik faturalama başlıbaşına bir amaç değil, daha başka belge katmalarında 

dijitalleşmenin sağlanması için bir adımdır.113 Yani e-fatura ticari taraflar arasında 

siparişten ödemeye tüm tedarik sürecinin otomasyonu ve entegrasyonu imkanını 

sunmaktadır. Bu bakımdan elektronik faturalama ayrıca SEPA114’ya geçisi 

                                                 
bir hesaplamanın aynı varsayımla yapıldığı görülmüştür. Bkz. Jaap Jan Nienhuis, Charles 

Bryant, E-invoicing 2010 European Market Guide, Euro Banking Association (EBA) 

and Innopay, 2010, ISBN/EAN 978-94-90587-04-8, s. 21.  

https://www.abe-eba.eu/media/azure/production/1360/market-guide-on-e-invoicing-

2010.pdf, erişim tarihi, 12.04.2019. 

112 Mid-Term Report of the European Commission Expert Group on e-Invoicing, 27 

January 2009, s.4, https://www.slideshare.net/FrisodeJong/mid-term-report-of-the-

european-commission-expert-group-on-einvoicing,  erişim tarihi, 27.04.2019. 

113 Ibid.  

114 SEPA’yla (Single Euro Payments Area- Avrupa Tek Ödeme Alanı) ilgili daha fazla 

bilgi için: SEPA: potential benefits at stake Researching the impact of SEPA on the 

payments market and its stakeholders, Capgemini Consulting, 

https://www.pdffiller.com/100055298-fillable-capgemini-sepa-potential-benefits-at-

stake-form-ec-europa, erişim tarihi 27.03.2019. 

https://www.abe-eba.eu/media/azure/production/1360/market-guide-on-e-invoicing-2010.pdf
https://www.abe-eba.eu/media/azure/production/1360/market-guide-on-e-invoicing-2010.pdf
https://www.slideshare.net/FrisodeJong/mid-term-report-of-the-european-commission-expert-group-on-einvoicing
https://www.slideshare.net/FrisodeJong/mid-term-report-of-the-european-commission-expert-group-on-einvoicing
https://www.pdffiller.com/100055298-fillable-capgemini-sepa-potential-benefits-at-stake-form-ec-europa
https://www.pdffiller.com/100055298-fillable-capgemini-sepa-potential-benefits-at-stake-form-ec-europa
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destekleyebilecektir. SEPA Avrupa içinde Avro ödemelerinin kolay, güvenli ve etkin 

şekilde yapılması için teknik, yasal ve diğer mevcut engelleri ortadan kaldırmayı 

hedefleyen bir projedir. SEPA tamamlandığında ulusal ve sınır ötesi Avro ödemeleri 

arasında bir farklılık kalmaması beklenmektedir.115 Faturalar ve ödemeler arasındaki sıkı 

bağ göz önüne alındığında SEPA’nın ödeme entegrasyonu sağlayarak birlikte çalışabilen 

e-fatura şemaları yaratılmasında ön ayak olabilmesi ve e-faturanın kullanımının 

artmasının da SEPA ödeme araçlarının kullanımına katkı sağlayabilmesi söz konusu 

olabilecektir.116 Söz konusu karşılıklı faydaların gerçekleşebilmesi için e-fatura 

standardının SEPA ortamında kullanılacak  ISO 20022 mali hizmetler mesajlaşma 

standardıyla uyumlu olması gerekecektir.117 E-fatura kullanımıyla SEPA’daki 

işletmelerin yıllık 65 milyar Avro tasarruf edebileceği tahmin edilmektedir.118 

 

                                                 
115 SEPA About The Project, https://www.eurodebit.com/sepa.html, erişim tarihi, 

02.05.2019. 

116 Information and Communication Technologies e-Invoices and Payments, 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/e-invoicing/sepa/index_en.htm, erişim tarihi 

12.10.2012. ayrıca ISO 20022The Language of Payments, 

https://www.europeanpaymentscouncil.eu/what-we-do/sepa-payment-scheme-

management/schemes-rely-global-open-standards, erişim tarihi,02.05.2019. 

117 ISO 20022The Language of Payments, hi,02.05.2019. 

118Innovation and eSEPA,  

http://www.ecb.int/paym/sepa/innovation/html/index.en.html, erişim tarihi, 12.12.2012. 

Erişimi kaldırılmış internet kaynağı, ayrıca: 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/sepaen.pdf?fcfd8a64176bb61ce01b1728bf69f

b8d, erişim tarihi 25.03.2019. 

https://www.eurodebit.com/sepa.html
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/e-invoicing/sepa/index_en.htm
https://www.europeanpaymentscouncil.eu/what-we-do/sepa-payment-scheme-management/schemes-rely-global-open-standards
https://www.europeanpaymentscouncil.eu/what-we-do/sepa-payment-scheme-management/schemes-rely-global-open-standards
http://www.ecb.int/paym/sepa/innovation/html/index.en.html
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Avrupa Birliğinde fatura, KDV iadeleleri, beyanları ve topluluk içi ticaret ve 

topluluk dışı ihracat - ithalat istatistikleri açısından da önemlidir. Elektronik 

faturalamanın genel olarak hayata geçmesi yukarıda sayılanların yanı sıra vergi 

idarelerinin yeni araçlar ve prosedürler uygulayarak taraflara daha az müdahaleci  

alternatif kontroller yapabilmesine de olanak sağlayabileceğinden önem arz etmektedir. 

Ancak EDI kullanımı büyük firmalar açısından verimlilik kazanımları sağladıysa da 

elektronik verilerle KDV denetimi için tatmin edici olamamıştır.119 AB açısından e-

faturaya geçişin bir diğer faydası da vergi denetimi açısından elektronik faturalamanın 

aynı zamanda KDV kontrollerinin gelişmesiyle sahte faturalama potansiyelini azaltıcı ve 

güncel e-denetim tekniklerinin kullanıma izin verir nitelikte olmasıdır.120 Kağıt 

faturaların yarattığı maliyet baskılarının azaltılması, ödeme entegrasyonun sağlanması, e-

ticarette e-fatura kullanımının katkıları ve KDV denetimlerinde e-faturanın güncel 

denetim tekniklerine izin verir nitelikte olmasının vergi kayıp ve kaçağını azaltıcı 

muhtemel etkileri göz önüne alındığında sistematik bir e-fatura uygulamasına 

geçilmesinde Birlik adına sayısız faydalar bulunmaktadır. Ancak 1977’de 6. Direktif 

kabul edildiğinde faturalama hakkında tek bir kurallar seti oluşturulması yönünde mutlak 

şekilde bir gereklilik söz konusu değilken faturaların elektronik düzenlenmesi, 

aktarılması ve saklanması hususundaki düzenlemeler daha da geri planda bırakılmıştır. 

                                                 
119 Ibid. 

120 Mid-Term Report of the European Commission Expert Group on e-Invoicing, 27 

January 2009, s.4, https://www.slideshare.net/FrisodeJong/mid-term-report-of-the-

european-commission-expert-group-on-einvoicing erişim tarihi, 27.04.2019. 

https://www.slideshare.net/FrisodeJong/mid-term-report-of-the-european-commission-expert-group-on-einvoicing
https://www.slideshare.net/FrisodeJong/mid-term-report-of-the-european-commission-expert-group-on-einvoicing
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Bu yüzden de 6. Direktif fatura düzenlemenin zorunluluğu, KDV oranı ve tutarı gibi 

konulara değinmekle birlikte elektronik faturalama için bir kılavuz olamamıştır.121  

 

Tek pazar ve e-ticaret devrimi gibi faktörlerin etkisi ile şekillenen günümüz 

koşulları altında elektronik fatura daha yaygın bir uygulama halini almıştır. Ticari 

ortakların Tek Pazarla birlikte üye ülke topraklarında vergilendirebilir donanımları 

bulunmaktadır. Bu da ticari tarafların farklı ulusal faturalama düzenlemeleriyle uğraşmak 

zorunda olmaları anlamına gelmektedir. Farklı üye ülke mevzuatlarının varlığı; yetki 

önceliği, tebliğ gibi sorunlar, farklı teknik koşullar hatta Birlik içindeki kimi ülkeler sınır 

ötesi ticarette elektronik faturayı kabul ederlerken, diğer ülkelerin böyle bir uygulamaya 

izin vermemeleri sınır ötesi ticarette sadece kağıt faturaya izin vermeleri ya da kağıt 

suretlerinin zorunlu tutulması122 elektronik faturalamayı zorlaştırmakta ve Tek pazarın 

işleyişini bu anlamda bozmaktadır. Avrupa Komisyonu bu sebeplerden ötürü ve iş 

dünyasının kaygılarına cevap vermek üzere SLIM123 (Simpler Legislation for the Internal 

Market) insiyatifini yayınlamıştır. SLIM, iç pazar mevzuatının kolaylaştırılması ve 

modernize edilmesi amacıyla 1996’da başlatılan çok yıllı bir program, bir pilot projedir. 

                                                 
121 Stefan Engel-Fleshing et al., Report and Recommendations of CEN/ISSS e-

Invoicing Focus Group on Standards and Developments on electronic invoicing 

relating to VAT Directive 2001/115/EC, CEN, Brüksel, 2003,  s. 113. 

122 Ibid, s.113. 

123 COM (1996) 204 Final "Simpler Legislation for the Internal Market (SLIM) : A 

Pilot Project",  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52000DC0104: 

EN:NOT, erişim tarihi, 10/02/2019. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52000DC0104:%20EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52000DC0104:%20EN:NOT
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Komisyon 77/388/EEC sayılı Direktifin değiştirilmesi için 17 Kasım 2000’de bir öneri 

sunmuştur ve Konsey 20 Aralık 2001’de 2001/115/EC sayılı Direktifi benimsemiştir.124 

 

KDV bakımından faturalamanın koşullarının basitleştirilmesi modernizasyonu ve 

uyumlaştırılmasına ilişkin bir bakış açısı getiren, 77/388/EC Direktifini değiştiren 

2001/115/EC sayılı Direktifin yerine 2006/112/EC sayılı KDV Ortak Sistemi hakkındaki 

Direktif geçmiştir. Direktif elektronik faturanın KDV için tasarlanan içeriğinin 

bütünlüğü, kaynağının doğruluğunun garanti edilmesi hususunda mükellef ve servis 

sağlayıcılar üzerindeki yükümlülükleri saymaktadır. İfade edilen yükümlülükler büyük 

ölçüde faturaların elektronik olarak değişimiyle ve saklanmasıyla ilgilidir. 2001/115/EC 

Direktifi 28/11/2006 tarih ve 2006/112/EC sayılı KDV Ortak Sistemi hakkındaki 

Direktife bağlanarak onunla tümleşik hale getirildiğinden bu çalışmada 2001/115/EC 

Konsey Direktifi kendisinin yerine geçen direktife atıfla “faturalama direktifi” olarak 

anılacaktır. 

 

İstihdam ve büyümeye odaklanan Lizbon gündemi Komisyon için kilit bir 

önceliğe sahiptir, Lizbon Stratejisiyle “Avrupa’nın 2010 yılına kadar dünyanın en 

rekabetçi ve bilgiye dayalı, dinamik ekonomisi olması” hedefi ortaya konmuştur. E-

faturaların iletimi ve arşivlenmesi bakımından engellerin kaldırılarak kullanımının teşvik 

edilmesi iş dünyası için maliyetleri azaltıp verimliliği arttırabileceği için Lizbon 

Gündeminde koyulan hedeflerin gerçekleşmesine yardımcı olabilecektir.125 Komisyon 

                                                 
124 Engel-Fleshing op.cit., s, s. 113,  

125 Proposal for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC on the 

common system of value added tax as regards the rules on invoicing, Brussels, 

COM(2009)21, s. 3,  
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2002 ve 2005 yıllarında e-Avrupa Eylem Planlarında (eEurope Action Plan) e-faturanın 

geliştirilmesi amacını ortaya koymuştur. Komisyon 2000 yılında Avrupa’nın bilgiye 

dayalı ekonomiye geçişini hızlandırmak, bilgi çağı hizmetlerine vatandaşların daha iyi 

erişim sağlama hedeflerini gerçekleştirebilmek için e-Avrupa insiyatifini gündeme 

getirmiştir. Bunun ilk evresi 2002 eylem planınında internetin sunduğu avantajların 

yaygınlaştırılması bunun için de internet bağlantısının arttırılması olarak belirlenmiş; 

2005 eylem planında ise hem kamu hem özel sektörde online hizmetler için genişbant 

teknolojilerinin yaygınlaştırılması olmuştur.126 

 

Küresel ekonomide Avrupa’nın daha rekabetçi olabilmesi için bu sorunu tanıma 

ve harekete geçmede iki konu önem arz etmektedir. Bunlar verimlik ve kesinlik yani 

belirsizliklerin ortadan kaldırılmasıdır; tedarik zincirinin daha verimli hale getirilmesi 

maliyetleri düşürecek ve faaliyet gösterilen ortamın belirsizliklerinin giderilmesiyle daha 

rekabetçi olunabilecektir.127  

                                                 
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0021: 

FIN:EN:PDF, erişim,10.01.2019. 

126Before i2010: eEurope initiative,  

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/2002/index_en.htm, erişim tarihi, 

25.10.2011.ayrıca The European Union Explained: Digital Agenda For Europe, 

Euroepan Commission Directorate General For Communicaiton Citizens Infromation, 

Lüksemburg, 2014. https://europa.eu/european-union/topics/digital-economy-

society_en, erişim tarihi, 27.04.2019. 

127 European Electronic Invoicing (EEI) Final Report, July 2007, 

https://ipsec.pl/files/ipsec/Archiwum/eei-3.2-e-invoicing_final_report.pdf s.2. erişim 

tarihi 20/04/2019. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0021:%20FIN:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0021:%20FIN:EN:PDF
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/2002/index_en.htm
https://europa.eu/european-union/topics/digital-economy-society_en
https://europa.eu/european-union/topics/digital-economy-society_en
https://ipsec.pl/files/ipsec/Archiwum/eei-3.2-e-invoicing_final_report.pdf
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Avrupa Komisyonu Eylül 2006’da küreselleşmenin getirdiği sorunlara bir karşılık 

olarak geliştirilen “Geniş Tabanlı İnovasyon Stratejisi-(Broad- Based Innovation 

Strategy)” doğrultusunda yeni ekonomik düzende AB’nin daha yenilikçi olamadığı, 

tüketici ihtiyaçlarına ve önceliklerine daha hızlı cevap veremediği sürece rekabet gücücün 

düşeceğini gözlemlemiştir.128Ocak 2007’de Komisyon, AB’de ticari hayat üzerindeki 

idari engellerin 2012 yılına kadar %25’lere kadar azaltılmasını amaçlayan iddialı bir 

Eylem Planı sunmuştur. Eylem programı Mart 2007’de Avrupa Konseyinde 

onaylanmıştır. 129 KDV direktifinde bir değişiklik önerisi gündeme getirilmiştir. Önerinin 

amacı elektronik faturanın vergi idareleri tarafından kağıt fatura ile aynı koşullar altında 

kabul edilmesini sağlamaktır. 130Ayrıca, 2008 yılı başında Avrupa çapında elektronik 

ödeme sürecinin uyumlaştırılması için yürürlüğe konan SEPA ve e-faturanın teşvik 

edilmesi, faturalar ve ödeme arasındaki bağ göz önüne alındığında karşılıklı olarak 

birbirine fayda sağlayabilmesi bakımından önemlidir. Bu öneri e-faturalamayı teşvik 

etmek için elektronik araçlarla gönderilen faturalarla kağıtlar arasındaki farkı gidererek 

faturalama direktifindeki engelleri kaldırmayı amaçlamaktadır. Böylece iletim 

yönteminin tarafsız olması sağlanabilecektir.131  

 

                                                 
128Ibid. 

129 Proposal for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC on the 

common system of value added tax as regards the rules on invoicing, Brussels, 

COM(2009)21, s. 3, https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0021:FIN:EN:PDF, erişim 

tarihi, 22.04.2019.  

130 Ibid s. 3 

131 Ibid, s. 4 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0021:FIN:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0021:FIN:EN:PDF
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Avrupa Komisyonu, 2009 yıl sonuna kadar bir “Avrupa Elektronik Faturalama 

Çerçevesi” taslağı hazırlamak üzere faturalama üzerinde bir uzman grup oluşturmuştur. 

Komisyon tarafından oluşturulan bu grup 27 Ocak 2009’da bir ara dönem raporu 

hazırlamıştır. Bu rapor, uzmanlar grubunun 2009 yılı sonuna kadar geliştireceği “Avrupa 

Elektronik Faturalama Çerçevesi” için atılan adımları sunmaktadır.132 

 

13 Temmuz 2010’da ise Ortak KDV sistemi hakkındaki 2006/112/EC sayılı 

Direktifine faturalamaya ilişkin olarak değişiklik getiren 2010/45/EU sayılı Direktifi 

çıkarılmıştır. Ortak Katma Değer Vergisi hakkındaki 2006/112/EC Direktifinin 

faturalama ilgili hükümlerinde değişiklik getiren 13/07/2010 tarih ve 2010/45/EU sayılı  

Direktif e-faturalamayla ilgili olarak da yeni hükümler getirmesi bakımından önem arz 

etmektedir.  

 

Elektronik fatura kullanımı bakımından mevcut olan sınırlamaların ve engellerin 

büyük bölümünü ortadan kaldırmayı amaçlayan 2010/45/EU sayılı  Direktifi 1/1/2013 

tarihine kadar tüm üye ülkelerin iç hukuklarına uyarlamaları gerekmektedir. Yeni üye 

olacak ülkeler açısından da Konsey Direktifinin bağlayıcılığı bulunmaktadır.  

 

2010 yılında ilan edilen Avrupa için dijital gündem, dijital Tek Pazar’ın önündeki 

engellerin kaldırılması, dijital ekonomimin büyüme hızı ekonominin geri kalana göre 

                                                 
132 Mid-Term Report of the European Commission Expert Group on e-Invoicing, 27 

January 2009, s.21, https://www.slideshare.net/FrisodeJong/mid-term-report-of-the-

european-commission-expert-group-on-einvoicing  erişim tarihi, 27.04.2019.  

https://www.slideshare.net/FrisodeJong/mid-term-report-of-the-european-commission-expert-group-on-einvoicing
https://www.slideshare.net/FrisodeJong/mid-term-report-of-the-european-commission-expert-group-on-einvoicing
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yedi kat daha fazla olması133 göz önüne alındığında bu büyüme hızını karşılayacak 

internet geniş bandının sağlanması dijital ekonomiyi besleyecek bir hamledir. Böylece 

250 milyon Avrupalı internet kullanıcısının yanında diğer dezavantajlı kesimlerle birlikte 

toplumun genelinin dijital tek pazarın sağlayacağı faydalardan etkin şekilde istifadesine 

olanak tanınmış olacaktır. Dijital tek pazarın etkin kullanımında, e-ticaretin geliştirilmesi 

için AB vatandaşlarının AB üyesi diğer devletlerden alışveriş yapabilmelerinin önündeki 

engellerin kaldırılması, e-fatura kullanımının baskın unsur haline gelmesiyle göre büyük 

ölçüde (çeşitli araştırmalara göre altı yılda 240 milyar Avro) 134 tasarruf sağlanabilecek 

bir yandan da faturalama sürecinin doğal adımı olan ödeme süreçlerinde standartlaşmaya 

gidilebilecektir. 2020 yılına kadar kağıt faturanın yerini elektronik faturanın alması ile 

kamu sektörü yıllık olarak 1 milyar Avro tasarruf sağlayabilecektir.135 Dolayısı ile kamu 

tedarik sürecinde e-fatura kullanımının sağlanması ve bunun standartlarının belirlenmesi 

için 2014 yılında 2014/55/EU Direktifi çıkarılmıştır.  

 

Elektronik fatura ile ilişkili olarak Avrupa Birliğinde yer alan diğer düzenlemeler; 

 EDI ile ilgili olarak 19 Ekim 1994 tarihli 1994/820/EC Sayılı Avrupa 

Komisyonu tavsiye kararı 

 elektronik imza ile ilgili 1999/93/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve 

Konsey Direktifi şeklinde sıralanmaktadır.  

                                                 
133 The European Union Explained: Digital Agenda For Europe, Euroepan 

Commission Directorate General For Communicaiton Citizens Infromation, 

Lüksemburg, 2014. https://europa.eu/european-union/topics/digital-economy-society_en 

, erişim tarihi, 27.04.2019.s.3. 

134 Ibid. s. 4.  

135 Ibid. s.6. 

https://europa.eu/european-union/topics/digital-economy-society_en
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B. AB’NİN ELEKTRONİK FATURALAMA SÜRECİNE İLİŞKİN 

YASAL ÇERÇEVESİ  

Yukarıda e-faturalama sürecinin AB’de takip edilmesi altında yatan etkenler ve 

bu alanda oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda yürütülen e-faturalama mevzuatına yönelik 

çabalara yer verilmiştir. Bu bölümde ise anılan direktifler ve tavsiye kararının e-

faturalamaya ilişkin bölümleri incelenmeye çalışılacaktır. Ancak bundan önce Avrupa 

Birliği Hukukunda vergilendirme ve birlik kurumlarının vergilendirme yetkisi hakkında 

bilgi verilmesi yasal çerçevede neden Direktiflerin kullanıldığının ve bunun 

uyumlaştırma açısından destekleyici ve engelleyici etkilerinin anlaşılması bakımından 

faydalı olacaktır.  

 

Ticari değerinin yanı sıra, fatura; taraflar arasında KDV beyanı ve iadesi açısından 

yasal sonuçları olması bakımından önemli bir hesap belgesidir. Bu nedenle faturalar AB 

üyesi devletlerin KDV sisteminde de kilit role sahiptir. Ayrıca Birlik bütçesinin 

özkaynaklarından biri olan KDV, AB’nin ortak harcama vergisidir. Birliğin amaçlarını 

gerçekleştirmek için kullanılacak kaynaklar bakımından KDV katkı payının önemli 

olduğundan söz konusu kaynağın toplanması ve denetimi açısından faturalama AB’de 

uyumlaştırılması gereken konular arasında önemini korumaktadır. 

 

1. Birlik Kurumlarının Vergilendirme Alanındaki Yetkisi 

AB Hukuk düzeni, Birlik üyesi devletlerin iç hukuklarında sahip oldukları 

yetkilerin bir kısımını belli alanlarda Birliğe devretmeleri ile oluşan dünyada benzeri 

olmayan “sui generis” (kendine özgü) bir hukuk sistemi, ulusal hukuka üstün uluslarüstü 
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(supranational) bir hukuk düzenidir136. Birliği kuran antlaşmalarla, üye devletler klasik 

uluslararası hukukta benzeri görülmeyen bir şekilde egemenlik yetkilerini Birliğe kısmen 

devretmişlerdir.137 Ancak söz konusu antlaşmaların hiçbir maddesinde, Birliğin 

uluslarüstü bir örgüt olduğuna ilişkin açık bir hüküm yer almamıştır.138 

 

Birlik lehine yapılan bu yetki devri sonucunda yetkinin devredildiği alanlardaki 

düzenlemeler Birlik hukuku yaratım işlevinin önemli bir kısımının birlik bünyesinde 

merkezleşmesi sonucunu doğurmuştur.139Birliğin yetkilerinin sınırları, “yetkilendirme 

ilkesine” tabidir.140 Birlik yetkilerinin kullanılması AB Antlaşması141 5. Maddeye göre 

                                                 
136 B. Yaltı Soydan, Avrupa Birliğinde Dolaysız Vergiler, İstanbul, Kasım 2002, s.1. 

den  H. Günuğur, Avrupa Topluluğu Hukuku, Ankara 1983, s.1.  

137 Haluk Günuğur, “Avrupa Birliği Hukukunun Uluslarüstü (Supranasyonel) Niteliği”, 

http://ataum.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/360/2018/12/Gunugur-30.-Yil-

Armagani.pdf, s. 110, erişim tarihi, 27.04.2019. 

138 Ibid. S. 112’den “Limitation on Sovereignty Necessitated by Turkish Accession to the 

EC”, Turktrade, No : 2, İstanbul, 1989, s. 30. 

139 Yaltı, op.cit., s.2. 

140 Lizbon Antlaşması ile değişen Avrupa Birliği Antlaşması madde 5/1. daha detay bilgi 

için Sanem Baykal, “Lizbon Antlaşması Sonrası Avrupa Birliğinde Yetki”, Ankara 

Üniveristesi Hukuk Fakültesi, 2013,  

https://www.yereldeab.org.tr/Portals/0/DigerSunumlar/1/04-

Lizbon%20Antlasmas%C4%B1%20Sonras%C4%B1%20Avrupa%20Briliginde%20Ye

tki%20-%20Sanem%20Baykal.pdf, erişim tarihi, 20.10.2019. 

141 Söz konusu Antlaşma’nın çevirisinin önsözünde de yer alan bilgiler dahilinde,  

“Kurucu Antlaşmalardan Avrupa Ekonomik Topluluğu'nu Kuran Antlaşma, çeşitli 

http://ataum.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/360/2018/12/Gunugur-30.-Yil-Armagani.pdf
http://ataum.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/360/2018/12/Gunugur-30.-Yil-Armagani.pdf
https://www.yereldeab.org.tr/Portals/0/DigerSunumlar/1/04-Lizbon%20Antlasmas%C4%B1%20Sonras%C4%B1%20Avrupa%20Briliginde%20Yetki%20-%20Sanem%20Baykal.pdf
https://www.yereldeab.org.tr/Portals/0/DigerSunumlar/1/04-Lizbon%20Antlasmas%C4%B1%20Sonras%C4%B1%20Avrupa%20Briliginde%20Yetki%20-%20Sanem%20Baykal.pdf
https://www.yereldeab.org.tr/Portals/0/DigerSunumlar/1/04-Lizbon%20Antlasmas%C4%B1%20Sonras%C4%B1%20Avrupa%20Briliginde%20Yetki%20-%20Sanem%20Baykal.pdf
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“katmanlı yetki” ve “orantılılık ilkesine” tabidir.142 Yetkilendirme ilkesine göre Birlik. 

Antlaşmalardaki hedefleri gerçekleştirmek üzere “ancak Antlaşmalarda kendisine verilen 

yetkilerin sınrıları dahilinde hareket eder.”143 Beşinci maddeye göre “Antlaşmalarla 

Birliğe verilmemiş yetkiler üye devletlere aittir.”144 

 

Katmanlı yetki ilkesi (subsidiarite) gereği, AB, antlaşmalarla münhasıran 

yetkilendirilmediği alanlarda, sadece, hedeflenen eylemin üye devletlerce merkezi veya 

bölgesel ve yerel düzeyde yeterli düzeyde gerçekleştirilemeyip,  boyutu ya da etkileri 

itibarıyla Birlik düzeyinde daha iyi gerçekleştirilebileceği hallerde harekete geçer.145 

                                                 
tarihlerde yapılan değişikliklerle, içeriği ile beraber, ismi bakımından da değişikliğe 

uğramıştır. 1 Kasım 1993 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa Birliği Antlaşmasıyla Avrupa 

Ekonomik Topluluğu'nu Kuran Antlaşma'nın adı Avrupa Topluluğu'nu Kuran Antlaşma 

olarak değişmiştir. 1 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması ise, 

Avrupa Topluluğu'nu Kuran Antlaşma'nın adını Avrupa Birliği'nin İşleyişi Hakkında 

Antlaşma olarak değiştirmiştir.” Avrupa Birliği Antlaşması ile Avrupa Birliği'nin İşleyişi 

Hakkında Antlaşma'nın, 30 Mart 2010 tarihli ve C serisi 83 sayılı Avrupa Birliği Resmi 

Gazetesi'nde yayımlanan konsolide metinlerinin çevirisi için: Avrupa Birliği 

Antlaşması ve Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma, Ankara, 2011, T.C. 

Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, 

https://www.ab.gov.tr/files/pub/antlasmalar.pdf, erişim tarihi, 29.04.2019. 

142Ibid. 

143 Ibid. madde 5/2. 

144 Ibid. 

145 Ibid. 

https://www.ab.gov.tr/files/pub/antlasmalar.pdf
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“Orantılılık ilkesi” gereğince ise, Birlik eylemin içeriği ve şekli, Antlaşmlar’ın 

amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli olanı aşamaz.146 

 

Avrupa Birliği, Roma Antlaşması ile henüz bir ekonomik toplululuk olarak 

kurulduğunda muamele vergilerinin ve özel tüketim vergilerinin topluluk içerisinde 

ticareti etkileyeceği düşünülmüştür. Bu nedenle dolaylı vergilerde Birlik kurumları açık 

biçimde yetkilendirilmiş, dolaysız vergilerin ise ulusal yetki alanına bırakılması uygun 

görülmüştür.147 

 

AB’nin İşleyişi Hakkında Antlaşmanın 288. Maddesi gereğince “Kurumlar, 

Birliğin yetkilerinin kullanılması için tüzük, direktif, karar, tavsiye ve görüşler kabul 

eder. Tüzükler genel uygulama alanına sahiptir. Bütünüyle bağlayıcıdır ve tüm üye 

devletlerde doğrudan uygulanır. Direktifler, muhatap alınan her üye devleti, ulaşılması 

gerekli sonuçları itibarıyla bağlar, şekil ve yöntem seçimini ise ulusal otoritelere bırakır. 

Kararlar bütünüyle bağlayıcıdır. Muhatabı belirtilen bir karar, yalnızca muhatabı için 

bağlayıcıdır. Tavsiye ve görüşler bağlayıcı değildir.”148 

 

                                                 
146 Ibid. madde 5/4. 

147 N. Çağan, Avrupa Topluluğu Vergi Politikasının Hukuki Çerçevesi, Ankara, 1988, 

s.15. 

148 Lizbon Antlaşması’yla değişen Avrupa Birliği Antlaşması ve Avrupa Birliği’nin 

İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın çevirisi için, T.C. Başbakanlik Avrupa Birliği Genel 

Sekreterliği’nin çevirisi kullanılmıştır. https://www.ab.gov.tr/files/pub/antlasmalar.pdf, 

erişim tarihi, 29.04.2019. 

 

https://www.ab.gov.tr/files/pub/antlasmalar.pdf
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a. Birliğin Vergi Hukukunun Kaynakları  

Birlik vergi hukukunun kaynakları birincil (asli kaynaklar-kurucu antlaşmalar) 

kaynaklar, ikincil kaynaklar (yardımcı kaynaklar- tüzükler, direktifler, kararlar, tavsiye, 

görüş) ve diğer kaynaklar (kurucu antlaşmalar dışındaki uluslararası antlaşmalar, 

hukukun genel ilkeleri ve ATAD kararları) olmak üzere incelenebilir.149  

 

Birlik, kendisine Kurucu Antlaşmalarda verilen yetkilere dayanarak norm koyma  

yeteğine sahiptir. Vegilendirme ile ilgili hükümler, ABİHA’nın Başlık VII. Avrupa 

Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşmanın Rekabet, Vergilendirme ve Mevzuatların 

Yaklaştırılması ile İlgili Ortak Kurallar başlığı altında Bölüm 2’de (madde 110-113) yer 

almaktadır.150Söz konusu maddelerde yer alan amaçların gerçekleştirilmesi için yetkiyi 

kullanırken Birlik tüzük, direktif, karar, tavsiye ve görüşler kabul eder.  

 

Dolaylı vergilerle ilgili temel hüküm olan ABİHA 113. maddede (Avrupa 

Topluluklarını Kuran Antlaşma madde 93) vergi uyumlaştırması (harmonisation) terimi 

benimsenmiştir. KDV alanındaki uyumlaştıma çalışmaları, AB’nin kuruluşundan hemen 

sonra 1959 yılında vergi rejimi farklıkılarının ortak Pazar işleyişine zarar vereceği ve bu 

farklılıkların ortadan kaldırılması gerektiği motivasyonuyla başlamıştır.151 Böylcece 11 

Nisan 1967 yılında çıkarılan 1. Direktifle KDV Topluluğun ortak gider vergisi olarak 

kabul edilmiştir. Sonrasında 2. Direktif çıkarılmış ancak yeterli görülmeyerek ortak 

                                                 
149 N. Bilici, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, Seçkin, Ankara, 2005, s.145-147. 

150 Avrupa Birliği Antlaşması ve Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın 

çevirisi için, Ankara, 2011, T.C. Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, 

https://www.ab.gov.tr/files/pub/antlasmalar.pdf, erişim tarihi, 29.04.2019. 

151 Bilici, op.cit. s.204. 

https://www.ab.gov.tr/files/pub/antlasmalar.pdf
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KDV’nin temel esasları ile ilgili bir başka direkitifin çıkarılması öngörülmüştür. 17 Mayıs 

1977 tarihli 77/388/EEC sayılı 6. Direktifle KDV matrahı ve mükellefleri konusunda 

daha ileri düzeyde bir uyumlaştırma gerçekleştirilmiştir. Direktif KDV mükellefinin kim 

olduğu ve KDV konusuna giren işlemlerin neler olduğunu daha net hale getirmiştir ve 

yürürlüğe girdiği andan itibaren pek çok direktifle değişikliğe uğramıştır.152 Faturalama 

ile ilgili uyumlaştırmada da faturalamanın koşullarını basitleştiren modernize eden 

2001/115/EC sayılı direktif de 6. Direktifi değiştirmiş ve elektronik faturalama ile ilgili 

esasları da uyumlaştırma kapsamında düzenlemiştir. Elektronik faturalamayı düzenleyen 

söz konusu direktif ve onda değişiklik yapan diğer direktifler ve e-fatura ile ilgili 

düzenlemeler bu bölümde incelenmeye çalışılacaktır. 

 

b. AB Bütçesinde KDV Katkı Payı  

AB bütçesi ile ilgili temel hükümler ABİHA’nın Altıncı Kısmı Kurumsal ve Mali 

Hükümler, II. Başlığı olan Mali Hükümlerin altında düzenlenmiştir. AB bütçesi 

finansmanı özkaynaklar yoluyla yapılmaktadır.  

 

“Konsey, özel yasama usulü153 uyarınca hareket ederek, Avrupa Parlamentosu’na 

danıştıktan sonra, oybirliğiyle, Birliğin öz kaynaklar sistemine ilişkin hükümleri 

                                                 
152 Ibid., s.205. 

153 AB’de karar alma süreçlerinde Komisyonun teklifinin kabulünde farklı usuller söz 

konusu olabilmektedir. Karar alma faaliyeti “olağan yasama  usulü” ve “özel yasama 

usulü”ne göre gerçekleştirilir. Antlaşmalarda aksine hüküm olmadığı sürece “Olağan 

usülde” yani Komisyon’un önerisi üzerine Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi tüzük, 

direktif veya kararı ortaklaşa kabul eder. Özel yasama usulü ise iki şekilde çalışabilir. 

Danışma ve muavafakat usulü. Danışma usulünde Komisyon’un önerisi üzerine 
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belirleyen bir karar kabul eder. Bu çerçevede, Konsey, yeni öz kaynak kategorileri 

oluşturabilir veya mevcut bir kategoriyi kaldırabilir. Bu karar, üye devletler tarafından 

kendi anayasal kurallarına uygun olarak onaylanmadıkça yürürlüğe girmez.  

 

Konsey, özel yasama usulü uyarınca hareket ederek, tüzükler vasıtasıyla, 3. 

paragrafa dayanarak kabul edilen kararda öngörülmüş olması koşuluyla, Birliğin öz 

kaynaklar sistemine ilişkin uygulama tedbirlerini belirler. Konsey, Avrupa 

Parlamentosu’nun muvafakatını aldıktan sonra hareket eder.”154 

 

Dört kalemden oluşan ve 1970 Lüksemburg Antlaşması ile tanımlanan AB’nin öz 

kaynakları155 bütçe gelirleri geleneksel öz kaynaklar (traditional own resources) tarım 

vergisi, Birliğe üye olmayan üçüncü ülkelerden yapılan ithalat üzerinden alınan gümrük 

vergileri ile şeker üretiminden alınan vergilerden156 kaynaklanmaktadır. Öz kaynakların 

üç ve dördüncüsü ise KDV katkı payı (VAT resource) ve Gayri Safi Milli Hasıla Payıdır( 

                                                 
Parlamento görüşünü onay, ret ya da değişiklik olarak Konseye bildirir. Ancak bu görüş 

bağlayıcı değildir. Muvafakat usulünde ise Palamento Komisyon’un önerisine onay 

veririse AB Konseyi tarafından kabul edilebilir. Konu ile ilgili kaynak “AB’de Yasama 

ve Karar Alma Süreçleri”, https://www.ab.gov.tr/avrupa-birliginde-yasama-ve-karar-

alma-surecleri_46220.html, erişim tarihi, 12.10.2019. 

154 ABİHA  311. madde 3.üncü ve 4.üncü fıkralar. 

155 “AB Gündemi: Tartışmalı Yeni AB Bütçesi”, İKV E-Bülteni 01-15 Mayıs 2018, 

https://bulten.ikv.org.tr/icerik_print.asp?ust_id=9261&id=9264, erişim tarihi, 

29.04.2019. 

156 Avrupa Birliği Bütçesi, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, Nisan 2016, Ankara, s. 

3,https://www.ab.gov.tr/files/EMPB/ab_butcesi.pdf, erişim tarihi, 18.04.2019. 

https://www.ab.gov.tr/avrupa-birliginde-yasama-ve-karar-alma-surecleri_46220.html
https://www.ab.gov.tr/avrupa-birliginde-yasama-ve-karar-alma-surecleri_46220.html
https://bulten.ikv.org.tr/icerik_print.asp?ust_id=9261&id=9264
https://www.ab.gov.tr/files/EMPB/ab_butcesi.pdf
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Gross National Income Resource). Üçüncü öz kaynak olan KDV aynı zamanda Birliğin 

ortak gider vergisidir. KDV katkı payı Birlik kuralları uyarınca belirlenen uyumlaştırılmış 

KDV matrahlarına yine Birlik kurallarına göre belirlenen ve bütün üye devletler için 

geçerli olan tek bir oranın uygulanması yoluyla hesaplanmakta ve bu miktar AB bütçesine 

aktarılmaktadır.157 

 

2. Faturalama İçin Temel Olan 2001/115/EC Direktifinin Genel Hükümleri   

KDV uyumlaştırması birlik üyesi ülkelerinin farklı mevzuatları ve uygulamaları 

olması açısından çok yüklü bir genel gider oluşturmaktadır.158 Bu sorun, denetimlerde 

sağlanması gereken bilgilerin saklanmasında (ülkelerin kendi kurallarına bağlı olarak 

farklı zaman uzunluklarında arşivlemeleri) ve onlara erişimde de ortaya çıkmaktadır. Söz 

konusu nedenlerden dolayı ve ortak pazarın işleyişi önündeki engellerin kaldırması 

bakımından AB’de KDV alanındaki uyumlaştırma büyük önem taşımaktadır. Bu 

anlayışın bir sonucu olarak 2001/115/EC sayılı Direktif 77/388/EEC’yi KDV açısından 

faturalamaya getirilen koşulları basitleştiren, modernize eden ve uyumlaştıran bir bakış 

açısıyla değiştirmiştir.  

 

                                                 
157 Burhan Ormanoğlu,“AB Öz Kaynaklar Sistemi Ve Türkiye Açısından 

Değerlendirilmesi”, http://www.tid.gov.tr/Makaleler/119%20-

142%20%20burhan%20orman1.doc, erişim tarihi, 27.04.2019. 

158 Electronic Invoicing Challenges In Europe, The Computer Technology Industry 

Association, 2005, 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/forum_grps/tbg/tbg15/project_docs/e_inv

oicing_europe.pdf , erişim tarihi, 27/03/2019. 

http://www.tid.gov.tr/Makaleler/119%20-142%20%20burhan%20orman1.doc
http://www.tid.gov.tr/Makaleler/119%20-142%20%20burhan%20orman1.doc
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/forum_grps/tbg/tbg15/project_docs/e_invoicing_europe.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/forum_grps/tbg/tbg15/project_docs/e_invoicing_europe.pdf
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Direktif hem kağıt faturalar hem de elektronik faturalarla ilgilidir. Direktif başlıca 

faturanın içeriği, düzenlenmesi, elektronik fatura ve faturaların arşivi olmak üzere dört 

alanı düzenlemektedir. Söz konusu direktif, çalışma konusu kapsamında, elektronik 

faturaya ilişkin getirdiği hükümler çerçevesinde incelenecektir. 2001/115/EC Direktifi, 

2006/112/EC sayılı Direktifle birleştirilmiştir. Maddelerin numaralandırılmaları 

değişmiştir. Çalışmada madde numaraları 2006/112/EC sayılı Direktifte yer alan haliyle 

anılacaktır. Direktifin elektonik fatura ilgili hükümleri 232 ve 236 maddeler arasında yer 

almaktadır.   

 

Faturalama direktifinde yer alan hususlar genel hatları ile aşağıdaki gibidir.159: 

 her faturada bulunması gereken kalemlerin uyumlaştırılmış listesi,  

 küçük firmalar ve düşük miktarlı faturalar için basitleştirilmiş düzenlemeler, 

 herhangi bir bildirim ya da yetkilendirmeye gerek olmaksızın verilerin 

aktarılmasında elektronik imzalar veya EDI kullanılarak faturanın bütünlüğü ve 

kaynağının doğrulanması halinde üye devletlerin elektronik faturalamayla ilgili 

vergi idarelerinin tam kabulü. Üye devletlerin isterlerse ayrıca verilerin bütünlüğü 

ve kaynağın doğrulanmasında kendi topraklarında farklı yöntemler kabul 

edebilmeleri, 

 belli koşullar altında faturalama işlemlerinin üçüncü bir kişiye (outsourcing) ya 

da müşteriye (self-billing) yaptırabilmesi, 

                                                 
159 Stefan Engel-Fleshing et al., Report and Recommendations of CEN/ISSS e-

Invoicing Focus Group on Standards and Developments on electronic invoicing 

relating to VAT Directive 2001/115/EC, CEN, Brüksel, 2003, s. 113-114. 
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 faturaların saklanma yeri ve saklama yönteminin seçiminde ve elektronik olarak 

saklanmasının kabulünde serbesti, 

 KDV çerçevesinde faturalamanın koşullarının basitleştirilmesi, modernizasyonu 

ve uyumlaştırılması  

Direktif kağıt fatura yerine elektronik fatura düzenleme opsiyonunu da getirmiştir.  

 

2006/112/EC Direktifine göre faturalar alıcının rızasıyla elektronik araçlarla 

gönderilebilir ya da kullanılabilir (almaya hazır hale getirme) hale getirilebilir.160 

Faturaları, “elektronik araçlarla iletim ya da kullanılabilir hale getime” (almaya hazır hale 

getirme)” 2006/112/EC direktifinde şöyle tanımlanmıştır: “işleme (dijital sıkıştırma 

dahil) ve saklama için elektronik donanım ve kablolar, radyo iletimi, optik teknolojiler 

veya diğer elektromanyetik araçlar kullanarak verinin iletimi ya da alıcılarına hazır hale 

getirilmesidir.” 161 

 

                                                 
160 2006/112/EC Direktifi madde 232 ayrıca bakınız Pieter Breyne, et al., European 

Commission Analysis of Business Requirements for e-Invoicing in a Public 

Procurement Context-Final Study, Version 1.1, EUROPEAN COMMISSION 

DIRECTORATE-GENERAL MARKT Internal Market and Services, Brussels, s.120, 

09/03/2009.  

http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc9a95.pdf?id=32108, erişim tarihi 02/04/2019.  

161 2006/112/EC Direktifi madde 217 (2010/45/EU ile değiştirilmeden önceki halidir-

2010/45/EU ile getirilen değişiklikler  tezde ilgili Direktifin incelendiği bölümde 

anlatılmıştır) 
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Üye ülkeler aşağıda belirtilen koşulların gerçekleşmesi halinde faturaların 

elektronik araçlarla gönderilmesine izin vermek zorundadır:162 

1. Müşterilerin elektronik fatura almaya rıza göstermeleri”163; 

2. Kaynağın doğrulanması164, 

3. İçeriğin bütünlüğünün garanti edilmesi165. 

 

Görüldüğü üzere birinci bölümde e-faturanın karekteristik özellikleri anlatılırken 

faturayı kimin gönderdiğinin tespiti ve inkar edilememesi, faturanın herhangi bir şekilde 

içeriğine müdahele edilmeden, yolda bozulmadan gelmesinin sağlanması AB hukukunda 

e-fatura gönderimi için belirlenmiş şartlardır ancak buna bir de müşterinin elektronik 

fatura alma konusunda rıza göstermesi eklenmiştir. Yani müşteri elektronik faturayı kabul 

etmezse ona elektronik fatura gönderilemeyecektir. Ancak bu üç şartın gerçekleşmesi 

halinde üye devletler faturanın elektronik yollarla gönderilmesine izin vermek 

zorundadırlar. 

 

Üye ülkeler kendi topraklarında mal ve hizmet sağlayan mükelleflere Direktifte 

belirtilenler dışında herhangi bir yükümlülük veya formalite getiremezler.166 Böylece üye 

devletler e-faturalama için ayrıca bir lisans aramayacaklardır. Bununla beraber 

2006/112/EC Direktifi madde 235167 uyarınca ve Faturalama Direktifinin (2001/115/EC) 

                                                 
162 2006/112/EC .sayılı Direktif madde 233. 

163 2006/112/EC  sayılı. Direktif madde 232. 

164 2006/112/EC .sayılı Direktif madde 233. 

165 2006/112/EC .sayılı Direktif madde 233(1). 

166 Ibid., 2006/112/EC sayılı Direktif madde 234.  

167Ibid.,  2006/112/EC sayılı Direktif madde 235. 
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md. 2(2)’e göre üye devletler kendi topraklarında sağlanan mal ve hizmetler bakımından 

karşılıklı yardım anlaşması imzalamadıkları bir ülkeden elektronik araçlarla düzenlenen 

faturalar için spesifik koşullar getirebilirler168. Kaynağın doğruluğu ve içeriğin 

bütünlüğünün sağlanması koşulu ile bilgisayar işlemleri başka bir üye devlette yapılabilir. 

AB üyesi olmayan bir ülkenin faturalama işlemlerinde bilgi işlem merkezi (bilgisayar 

işlemlerinin yürütüldüğü merkez) olması durumunda ise, mükellefin kayıtlı olduğu üye 

ülke, kendi topraklarında 76/308/EEC169 ve 77/799/EEC170 Direktifleri ve EEC No 

218/92 sayılı regülasyona benzer kapsamda karşılıklı yardıma ilişkin olarak herhangi bir 

yasal enstrümanın olmadığı bir ülkeden sağlanan mal ve hizmetlere ilişkin elektronik 

araçlarla düzenlenen faturalar bakımından özel koşullar öngörebilir.171 

 

Üye devletler belgelerini söz konusu direktife göre kağıt ya da direktifteki 

koşulları karşılayan elektronik formdaki faturalar olarak kabul edebileceklerdir. Söz 

                                                 
168 Ibid. 

169 KDV ve bazı ÖTV vergileri, gümrük vergileri ile tarımsal vergiler ile gümrük 

vergilerinin ve Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonunun finansman sisteminin 

bir kısmını oluşturan işlemlerden kaynaklanan alacakların tahsili için karşılıklı yardıma 

ilişkin 15 Mart 1976 tarih ve 76/308/EEC sayılı Konsey Direktifi. 

170 AB, 19 Aralık 1977 tarihinde 77/799/CEE Uluslararası Vergi Kaçakçılığını Önleme 

ve Verginin Tahsilinde Yardımlaşma Direktifini  (Resmi Gazete no: L 336, 27 Aralık 

1977) kabul etmiştir. Bu direktifte üye ülkeler vergi idareleri arasında, karşılıklı bilgi 

değişimi konusunda yardımlaşma öngörülmektedir. 

171 Stefan Engel-Fleshing et a.l., Report and Recommendations of CEN/ISSS e-

Invoicing Focus Group on Standards and Developments on electronic invoicing 

relating to VAT Directive 2001/115/EC, CEN, 2003, Brüksel, s.15. 
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konusu Direktifin üye devletler tarafından 1 Ocak 2007172 tarihine kadar iç hukuklarına 

geçirilmesi gerektiğinden söz konusu tarihten itibaren üye devletler bu Direktife uymak 

durumundadırlar. 

 

a. Elektronik Faturaların Bütünlüğü ve Kaynağın İnkar Edilemezliğine 

İlişkin Hükümler 

Faturalar üye devletler tarafından kaynağın doğrulanması ve fatura içeriğinin 

bütünlüğünün sağlanması kaydıyla aşağıda sayılan yöntemlerden biriyle elektronik 

araçlarla gönderilebilir ya da almaya (kullanıma) uygun hale getirilebilirler. 173  

 

a) 13 Aralık 1999 tarihli Elektronik İmzalar İçin Topluluk Çerçevesi 1999/93/EC 

Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifinin 2(2) maddesindeki anlamıyla “gelişmiş 

elektronik imzaların” kullanımı174; Ancak üye devletler madde 2(6) ve (10)da belirtilen 

nitelikli sertifikaya dayanan ve güvenli elektronik imza yaratma aygıtlarıyla yaratılan 

gelişmiş elektronik imza talep edebilirler.175  

Elektronik imza sadece belgeye teknik güvenlik (doğruluk ve bütünlük) vermesi 

sebebiyle gerekmektedir.176  

b) 19 Ekim 1994 tarihli 1994/820/EC sayılı Komisyon Tavsiye Kararı madde 2’ 

de tanımladığı gibi “Elektronik Veri Değişimiyle;177  

                                                 
172 2006/112/EC sayılı Direktif madde 413. 

173 2006/112/EC sayılı Direktif madde 233(1). 

174 2006/112/EC sayılı Direktif madde 233(1)( a).  

175 2006/112/EC sayılı Direktif madde 233(2). 

176 Engel-Fleshing, op.cit. s.114. 

177 2006/112/EC sayılı Direktif madde 233(1)(b).  
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c) Üye devletlerin kabul etmesi halinde faturaların diğer elektronik araçlarla da 

gönderilmesi ya da kullanılabilir (almaya hazır) hale getirilmesi de mümkün 

olabilecektir.178 Ancak üye devletler gerekirse yukarıda belirtilenlere ek olarak özet kağıt 

doküman isteyebileceklerdir. 179  

 

Görüldüğü üzere e-faturaların gönderimine ilişkin yöntemlere bakıldığında 

gelişmiş elektronik imza kullanımı, EDI ve diğer yöntemler olarak üç yöntem 

belirlenmiştir. Aşağıda bu yöntemler genel esasları, tanımları, başlıca standartları ve AB 

mevzuatındaki düzenlemeler çerçevesinde incelenecektir. 

 

i. Elektronik Veri Değişimi 

Faturalar üye devletler tarafından kaynağın doğrulanması ve içeriğin 

bütünlüğünün sağlanması kaydıyla yukarıda sayılan yöntemlerden biriyle elektronik 

araçlarla gönderilebilir ya da almaya uygun hale getirilebilirler. Faturalama Direktifine 

göre elektronik faturalamada tüm üye devletler tarafından kabul edilecek en az iki 

alternatif yöntem söz konusudur. Bunlardan biri 1994/820/EC sayılı Tavsiye Kararı 

madde 2’ de tanımladığı gibi “elektronik veri değişimidir”. Yani elektronik faturalamada 

bir EDI veri standardının kullanılabilmesi için standardın söz konusu Tavsiye Kararındaki 

tanımlamaya uygun olması gerekmektedir. Ancak bu şartı gerçekleştirmesi halinde uygun 

yöntem olabilecektir. 

 

1994/820/EC sayılı Tavsiye Kararına göre EDI tanımına ve genel hatlarıyla EDI 

mesajlarına ve saklanma usullerine ilişkin bilgilere aşağıda yer verilecektir.  

                                                 
178 2006/112/EC sayılı Direktif md.233. 

179 2006/112/EC sayılı Direktif md.233 (3). 
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(1) EDI’nin Tanımı 

2001/115/EC sayılı Direktife göre üye ülkelerin elektronik formda bir faturayı 

kabul edebilmeleri için müşterinin rıza göstermesi ve veri güvenliğinin yani içeriğin 

bütünlüğün ve kaynağın doğruluğunun garanti edilmesi gerekmektedir. Bunun için de en 

az iki yöntem sayılmıştır. Bunlar, nitelikli bir elektronik sertifikaya dayanan ve güvenilir 

bir imza oluşturma aracı ile oluşturulan gelişmiş elektronik imza veya taraflar arasındaki 

anlaşmanın kullanılacak yöntemin doğruluk ve bütünlüğü garanti edeceğini sağlaması 

durumunda EDI (Elektronik Veri Değişimi-Electronic Data Interchange) yöntemidir.  

 

Avrupalı ticari ve sınai EDI kullanıcılarının, AB üye devletlerinde EDI’nin 

kullanımında gereken yasallık, kabul edilebilirlik ve güvenliğin sağlanması yönünde 

talepleri üzerine 1994/820/EC180sayılı Tavsiye kararı geliştirilmiştir.181 Böylece, EDI, 

1994/820/EC sayılı Tavsiye kararı 2. inci maddede yasal yönleriyle tanımlandığı şekliyle 

AB’de elektronik faturanın kaynağının doğruluğu ve içeriğin bütünlüğü için kabul edilen 

bir yöntem halini almıştır.182. Tavsiye kararında, EDI açık bir şekilde tanımlanmıştır. 

“Elektronik veri değişimi, “üzerinde anlaşılmış” bir EDI mesaj yapısındaki ticari ve idari 

verinin bilgisayardan bilgisayara elektronik olarak iletimidir.”183 Söz konusu veri 

                                                 
180 Recommendation 1994/820/EC of 19 October 1994, O.J. L388, 28 December 1994, 

pp. 0098-0117.  

181 Engel-Fleshing, op.cit., s.15 

182 2006/112/EC sayılı Direktif madde 233 (1 )(b)  

183 1994/820/EC sayılı Tavsiye Karar madde 2(2.2) ayrıca bakınız Engel-Fleshing, 

op.cit., s.16.  
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iletiminde VPN’ler184 şart koşulmamıştır, yani birçok farklı tekonoloji ve protokolün 

birarada kullanıldığı bir bilgisayardan diğerine veri aktarımında veriyi şifreleyerek 

güvenli bir tünelin oluştulması olarak tanımlayabileceğimiz özel sanal ağlar şart 

koşulmamıştır. Diğer bir deyişle veriler internet üzerinden aktarılabilecektir.185  

 

Maddede geçen “üzerinde anlaşılmış” terimi UN/EDIFACT standardını içermekte 

ancak sınır koymamaktadır yani taraflar başka standartları da 

uygulayabileceklerdir.186EDIFACT ISO Standardı ve UN/EDIFACT Tavsiye Kararını 

kabul ederken, EDI açıkça ticari tarafların aralarında anlaştıkları yapılandırılmış veri 

tanımlarını da kapsayan XML ve ebXML gibi diğer standartları içerecek şekilde 

anlaşılmalıdır.187  

 

Uyuşmazlıkların çözümüyle ilgili olarak, “Tavsiye kararı ekinde EDI sistemini 

kullanan tarafların uyuşmazlık durumunda kullanabilmeleri için EDI sisteminin ve EDI 

sisteminde kullanılan verilerin hukuki değerleri ile ilgili bir sözleşme taslağı 

bulunmaktadır”.188 Buna göre EDI sistemini kullanan taraflar uyuşmazlık olması halinde 

                                                 
184(Virtual Private Network- Sanal Özel Ağ) IP adresiniz gizlenip farklı bir IP adresi 

üzerinden internete bağlanmanızı sağlayan sitemdir. Bu şekilde kriptolu bir iletişimle, bir 

ağa bağlanırken kimliğiniz gizlenmiş olur. Yukarıda değinildiği gibi farklı teknoloji ve 

protokollerle veri iletimi için güvenli bir tünel oluşturulmuş olur. 

185 Breyne, op. cit., s.121.  

186 Engel-Fleshing, op.cit., s.16. 

187 Ibid.  

188 Anlaşmazlıkların çözümü ve uygulanacak hukukla ilgili bakınız 1994/820/EC madde 

12 ve 13 ve Leyla Keser Berber, Elektronik Fatura Ve Şirketlerin Dijital Mali 
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“hangi hukuk sistemine tabi olacaklarını belirlemelidirler. Belirlememeleri halinde 

sözleşmedeki edimleri daha etkili olan tarafın ikametgahı hukuk sistemine tabi 

olacaklardır”.189 

 

(2) EDI Mesajı 

EDI esas olarak, başlıca özelliği bilgisayarlar tarafından işlenebilen ve otomatik 

olarak iletilen ve üzerinde hiçbir belirsizlik olmayan yapılandırılmış ve kodlanmış 

mesajların kullanımı üzerine kurulmuştur.190 Bu tanım EDI’yi diğer mesajlaşma 

biçimlerinden örneğin kişiler arasındaki elektronik maillerden ayıran karakteristik 

özelliğin üzerine vurgu yapmaktadır.191 Kararda böylece e-posta mesajlarının EDI mesajı 

olarak kabul edilemeyeceği belirtilmiştir.192 

 

Aşağıda bir sipariş emrinin makineler tarafından okunan hali ile içerdiği bilgilerin 

görselleştirilmiş insan gözüyle okunabilir hali birlikte gösterilmektedir. 

                                                 
Denetimi: Elektronik Defter Tutma Ve Maliye Bakanlığı’nın Dijital Denetim 

Yetkisine İlişkin Kurallar, Yetkin, Ankara , 2006., s.71.  

189 Ibid. 

190 Stefan Engel-Fleshing et al., Report and Recommendations of CEN/ISSS e-

Invoicing Focus Group on Standards and Developments on electronic invoicing 

relating to VAT Directive 2001/115/EC, CEN, Brüksel, 2003, s.17.  

191 Ibid.,s.16. 

192 Recommendation 1994/820/EC of 19 October 1994, O.J. L388, 28 December 1994, 

pp. 0098-0117. Article 2 (2.3).  
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ŞEKİL 7: EDI VERİ VE OKUNABİLİR GÖRÜNTÜSÜ 

Kaynak: https://www.edibasics.co.uk/what-is-edi/what-comprises-an-edi-

document/, erişim tarihi, 29.04.2019. 

 

(3) EDI Mesajlarının Saklanma Koşulları  

EDI Tavsiye Kararına göre değişime konu olan bir mesaj en az üç yıl değişime 

tabi olduğu formatta saklanmalıdır.193 Bu durum 2001/115/EC Direktifinin doğrudan bir 

şartı değildir.194 Üye devletler arasında sadece Fransa, gönderenden veya kabul edenden 

veya onlarla sözleşme imzalayan taraftan mesajın en az üç yıl değiştirilmeden değişime 

konu olduğu formatta saklanmasını talep etmektedir. Üç yıldan sonra istenen formatta 

saklanabilecektir.195 

                                                 

193 1994/820/EC Tavsiye Kararı madde 8. 

194 Stefan Engel-Fleshing et al., Report and Recommendations of CEN/ISSS e-

Invoicing     Focus Group on Standards and Developments on electronic invoicing 

relating to VAT Directive 2001/115/EC, CEN, Brüksel, 2003. s.18. 

195 Ibid., s.18. 

https://www.edibasics.co.uk/what-is-edi/what-comprises-an-edi-document/
https://www.edibasics.co.uk/what-is-edi/what-comprises-an-edi-document/
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Taraflar arasında değiştirilen tüm EDI mesajlarının tam ve kronolojik kaydının 

her iki tarafça değiştirilmeden ve güvenli şekilde ulusal hukuklarında belirtilen zaman 

dilimlerinde yahut her durumda iletimin yapıldığı tarihten itibaren en az üç yıl 

saklanabilecektir. Ulusal hukukta aksi belirtilmediği sürece alan taraf aldığı şekliyle ya 

da gönderen taraf gönderdiği şekliyle saklayabilecektir. Taraflar, EDI mesajlarının 

elektronik veya bilgisayar kayıtlarını erişime hazır bulundurabilmeli, kişiler tarafından 

okunabilir formda ve istenirse basılı olarak yeniden üretebilmelidir.196 

 

ii. Gelişmiş Elektronik İmza-(Advanced Electronic Signature) 

AB’de elektronik faturalamayla ilgili olarak sayılan bir diğer yöntem gelişmiş 

elektronik imzadır ya da üye devletleri talep etmeleri halinde nitelikli elktronik sertifikaya 

dayanan gelişmiş elektronik imzadır. Aşağıda bunların ayırımına geçmeden elektronik 

imzanın ve gelişmiş elektronik imzanın tanımlarının neler olduğuna yer verilecektir.  

 

(1) Elektronik İmza ve Gelişmiş Elektronik İmza Tanımı  

Her ne kadar EDI fatura mesajı tanımlanmış ve Avrupa’da pek çok endüstri ve 

ticari sektörde benimsenmişse de optimum düzeyde uygulanmamaktadır. Pek çok ülke 

EDI kağıtsız faturalamaya izin vermek için özel düzenlemeler getirmiştir fakat hala 

firmalar vergi idarelerine izin için başvurmaktadırlar. Sınır ötesi elektronik faturalamada 

firmalar üye devlet KDV mevzuatındaki zorunluluklarına göre elektronik faturaya paralel 

olarak kağıt fatura da düzenlemek durumunda kalmaktadırlar.197 

 

                                                 
196 1994/820/EC Tavsiye Kararı madde 8. 

197 Ibid., s.7.  
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Avrupa Birliği, elektronik olarak iletilen verilerin güvenliği için bir ön koşul olan 

elektronik imzaların AB çapında kabulüne ilişkin bir yasal çerçeve bir düzenleme 

yürürlüğe koymuştur.( 13 Aralık 1999 tarih ve 1999/93/EC sayılı Direktif). Elektronik 

imza direktifinin amacı elektronik imzaların kullanımının kolaylaştırılması ve yasal 

olarak kabulüne katkıda bulunmaktır. Genel olarak elektronik imzalara ve güvenilir 

sertifikasyon hizmetlerinin iç pazarın işleyişine uygun olmasınının temini için bir çerçeve 

oluşturulmuştur. 

 

Son yıllarda elektronik ortamlarda ticaretin hızla artması dünya çapında 

hükümetlerin bu gelişmeyi engellememek için küresel ticaretin çehresini değiştirecek 

yasal düzenlemeleri yürürülüğe koydukları gözlenmektedir. Bu süreçte elektronik 

imzanın kağıt ortamda elle atılan imzayla aynı yasal kabulü görmesi yönünde önemli 

ilerleme kaydedilmiştir. Hangi tip olursa olsun elektronik imzalar e-ticaret tarafları 

arasında bir kimlik aracı olarak kabul edilmektedir. Ancak elektronik imzaların güvenlik 

yapıları ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Bu yasal çerçeve, elektronik faturaların 

bütünlüğü ve doğruluğunu garanti eden iyi bir temel sunmaktadır. 

 

Kaynağın doğrulanması ve bütünlüğün bozulmaması, 1999/93/EC Direktifin 2(2) 

maddesindeki anlamıyla “gelişmiş elektronik imzaların” kullanımıyla garanti edilebilir. 

Ancak üye devletler madde 2(6) ve (10) da belirtilen nitelikli sertifikaya dayanan ve 

güvenli elektronik imza yaratma aygıtlarıyla yaratılan gelişmiş elektronik imza talep 

edebilirler. 

 

Bu bağlamda elektronik ortamda verilerin, kimden geldiğinin ve yolda değişip 

değişmediğinin saptanması için kullanılan bir diğer araç olan elektronik imzaların tanımı 

ve farklarına göz atmak gerekirse; elektronik imza, el ile atılan imzanın taranması sonucu 
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resim hale getirilmesi, kişiye özgü ayırt edici biricik olan biyolojik özelliklerinin (göz 

retinası, parmak izi ya da ses) kaydı gibi kişiyi belirleyen elektronik kayıtları bir de 

verinin bütün olarak korunduğunu ve tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlayan 

sayısal imzaları içermektedir.198 Sayısal imza, tek bir imza değildir. İmzalanan metnin 

içeriğine göre matematiksel fonksiyonlardan geçirilerek bir biriciklik değeri bulunarak 

elde edildiğinden sayısal imza imzalanan metine göre değişir. Bu durumda kişilerin elinde 

imzalamada kullanılan tek bir imza yoktur, farklı imzalar atabilecekleri kendilerine ait 

anahtarları ya da bir nevi kalemleri vardır.199 

 

“Elektronik imza; bir bilginin üçüncü tarafların erişimine kapalı bir ortamda, 

bütünlüğü bozulmadan (bilgiyi ileten tarafın oluşturduğu orijinal haliyle) ve tarafların 

kimlikleri doğrulanarak iletildiğini elektronik veya benzeri araçlarla garanti eden harf, 

karakter veya sembollerden oluşur.”200Bu haliyle elektronik imza başka bir elektronik 

veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama 

amacıyla kullanılan elektronik veridir.  

 

Elektronik faturaların da kim tarafından gönderildiğinin ve içeriğinin değiştirilip 

değiştirilmediğinin temini açısından elektronik imzalar da kullanılmaktadır. AB üyesi 

ülkelerin bu anlamda ne tür bir elektronik imza ile fatura gönderebileceği 2001/115/EC 

Direktifi ile düzenlenmiştir. 2001/115/EC Direktifi (2006/112/EC md 232) kağıt fatura 

yerine elektronik fatura düzenleme opsiyonunu da getirmiştir. Direktife göre elektronik 

                                                 
198https://www.ankaratb.org.tr/lib_upload/146_ELEKTRONI%CC%87K%20I%C% 

87MZ  A_13_06_2014.pdf, erişim tarihi 20/05/2019. 

199 Ibid. 

200 Ibid. 

https://www.ankaratb.org.tr/lib_upload/146_ELEKTRONI%CC%87K%20I%25C%25%2087MZ%20%20A_13_06_2014.pdf
https://www.ankaratb.org.tr/lib_upload/146_ELEKTRONI%CC%87K%20I%25C%25%2087MZ%20%20A_13_06_2014.pdf
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faturalamada tüm üye devletler tarafından kabul edilecek bir diğer yöntem gelişmiş 

elektronik imzadır. 1999/93/EC sayılı Direktif201 2(2) maddesinde “gelişmiş elektronik 

imzayı” tanımlamıştır.  

 

Söz konusu “Elektronik İmza Direktifi” elektronik imzalar, sertifikalar ve 

sertifikasyon hizmetleri için “asgari (minumum) güvenlik koşulları”nı temin eden ve 

birlik içinde bunların serbest dolaşımına izin veren kanuni gereklilikleri tanımlar.202 Üye 

devletler yasalarını, düzenlemelerini ve idari hükümlerini bu direktife uyumlu olarak 

uygulamak durumundadırlar ve 19 Temmuz 2001 tarihinde önce Direktifi iç hukuklarına 

aktarmalıdır. 

 

(2) 1999/93/EC Sayılı Direktifteki Elektronik İmza Tanımı 

Direktif üç tip imza tanımlamıştır. Bunlardan ilki elektronik imzadır. Elektronik 

imza203Direktifin 2(1) maddesinde elektronik imza “Başka bir elektronik veriye eklenen 

veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla 

kullanılan elektronik veri” olarak tanımlanmaktadır ve kaynağın doğrulanmasının bir 

diğer yöntemi” olarak tanımlanmıştır.  

                                                 
201 Elektronik İmzalar İçin Topluluk Çerçevesi 1999/93/EC Avrupa Parlamentosu ve 

Konsey Direktifi, (burada bundan böyle Elektronik İmza Direktifi olarak anılacaktır.)  

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc 

&numdoc=31999L0093&model=guichett&lg=en, erişim tarihi 01/05/2019. 

202 Stefan Engel-Fleshing et al., Report and Recommendations of CEN/ISSS e-

Invoicing Focus Group on Standards and Developments on electronic invoicing 

relating to VAT Directive 2001/115/EC, 2003, CEN, Brüksel,, s.20. 

203 Elektronik İmza Direktifi Madde 2(1). 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc%20&numdoc=31999L0093&model=guichett&lg=en
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc%20&numdoc=31999L0093&model=guichett&lg=en
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Elle atılan bir imzanın taranmış imajı bu anlamda bir elektronik imza 

sayılmamaktadır. Fakat Elektronik İmza Direktifi aşağıda sayılan dört özelliği karşılayan 

“gelişmiş elektronik imzaya” atıfta bulunmaktadır204 Buna göre gelişmiş elektronik imza;  

“a) Münhasıran imza sahibine bağlı olan, 

  b) Sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza 

oluşturma aracı ile oluşturulan, 

 c)  İmza sahibinin kimliğinin tespitini sağlayan, 

 d) İmzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp 

yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imzadır.” 

2001/115/EC Direktifine göre üye devletler madde elektronik imza direktifinin 

madde 2(6) ve (10) da belirtilen nitelikli sertifikaya dayanan ve güvenli elektronik imza 

yaratma aygıtlarıyla yaratılan gelişmiş elektronik imza talep edebilirler. Buna göre 

güvenli elektronik imza yaratma aracı Direktifin Ek: III’te belitilen koşulları karşılayan 

aygıttır. Nitelikli elektronik sertifika ise Ek:I’deki koşulları sağlayan ve Ek:II’de 

belirtilen şartları haiz sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından üretilen sertifikayı ifade eder. 

Sertifika hizmet sağlayıcısı Direktifin 2(11) maddesinde tanımlanmıştır. Sertifikaları 

düzenleyen veya elektronik imzayla ilgili diğer hizmetleri sağlayan kurum, gerçek veya 

tüzel kişileri ifade etmektedir. Bu son tip imza ise nitelikli elektroik sertifikaya dayanan 

ve güvenli elektronik imza yaratma aygıtlarıyla yaratılan gelişmiş elektronik imzadır. 

 

Söz konusu tanım 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda205da yer almaktadır. 

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda “elektronik imza” kavramı sayısal imzayı işaret 

etmektedir. Nitelikli sertifikaya dayanan ve güvenli elektronik imza yaratma aygıtlarıyla 

                                                 
204 Elektronik İmza Direktifi Madde 2(2). 

205 23.01.2004 tarih ve 25355sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  
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yaratılan gelişmiş elektronik imza ise Türk Hukuku’nda 5070 sayılı Elektronik İmza 

Kanununda tanımlanan güvenli elektronik imzaya isabet etmektedir.  

 

iii. Diğer Yöntemler 

2001/115/EC sayılı Direktife (2006/112/EC madde 233) göre üye devletler 

tarafından kaynağın doğrulanması ve bütünlüğün bozulmamasının garanti edilmesi 

koşuluyla elektronik araçlar vasıtasıyla gönderilen faturaları kabul edilebilirler. Diğer 

elektronik araçların kullanılması opsiyonu sadece onbir206 üye devlet tarafından ulusal 

KDV mevzuatlarına alınmıştır. E-faturalamada daha gelişmiş olan ülkeler eğer ticari 

taraflar arasında uygun kontrol süreçleri sağlanabilirse nötr teknolojilerin mümkün 

olabiliceği ve bunun da piyasaya fayda sağlayacağına işaret etmektedirler.207 

 

b. Faturaların Saklanmasına İlişkin Hükümler  

Elektronik olarak faturaların saklanması ile ilgili olarak tüm mükellefler kendileri, 

müşterileri, üçüncü kişiler tarafından düzenlenen faturaların ve kendilerinin kabul 

ettikleri faturaların bir kopyasının saklanmasını sağlamak zorundadırlar. Faturaların 

kaynağının doğruluğu ve içeriğinin bütünlüğü aynı şekilde okunabilirliği saklama süreci 

                                                 
206 Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, İrlanda, Litvanya, 

Lüksemburg,Hollanda, İsveç, Slovenya, Birleşik Krallık, Expert Group Electronic 

Invoices Confidential Draft, Brussels, 3rd July 2008. 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/files/eeicoverletter_en.pdf, erişim tarihi, 

02.12.2011. 

207 Expert Group Electronic Invoices Confidential Draft, Brussels, 3rd July 2008. 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/files/eeicoverletter_en.pdf, erişim tarihi, 

02.12.2011. 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/files/eeicoverletter_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/files/eeicoverletter_en.pdf
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boyunca da garanti edilmelidir.208 İçerdikleri bilgiler değiştirilmemeli, söz konusu 

saklanma süreci boyunca okunaklı olmalıdır. Eğer faturalar bir mesaj formatındaysa 

örneğin EDI sentaksında (sözdizimi), sonra açık formata dönüştürmek için gerekli erişim 

yolu ve kodlarının da saklanma süresince saklanması gerekmektedir. Mükellefler, yetkili 

makamlara talep edilmesi halinde faturaları gecikmeksizin hazır bulundurabilecekleri 

istedikleri uygun bir saklama yeri belirleyebilirler. Faturaların bir başka üye devlette 

saklanması durumunda, mükellefin kayıtlı olduğu üye devlet Direktifin limitleri içinde 

bilgilere erişim hakkına sahip olabilecektir. Üye devlet, 2001’de Direktifte getirilen 

kapsamdakine benzer karşılıklı yardıma ilişkin olarak yasal enstrümanları olmayan bir 

ülkede faturaların saklanmasına ilişkin kısıtlama veya yasaklama getirebilir.209 

 

Avrupa Birliği’nde üye devletlerin faturaların saklanmasına ilişkin olarak 

mevzuatlarındaki süreler farklılık arz etmektedir.210 Henüz bu konuda bir uyumlaştırma 

söz konusu değildir. Bu durum da Birlik içinde elektronik faturalamada faturaların 

saklanması ve KDV denetimi amacıyla erişimde zorluklar çıkaran bir husus olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

 

 

                                                 
208 2006/112/EC Direktifi madde 246. 

209 Council Directive 2001/115/EC of 20 December 2001 amending Directive 

77/388/EEC, Official Journal L 015, 17/01/2002 P. 0024 – 0028, madde 2/2(d), 

2006/112/EC madde 247(3). 

210 Stefan Engel-Fleshing et al., Report and Recommendations of CEN/ISSS e-

Invoicing Focus Group on Standards and Developments on electronic invoicing 

relating to VAT Directive 2001/115/EC, 2003, CEN, Brüksel,, s.58. 
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3. 2010/45/EU Direktifiyle 2006/112/EC Direktifinde Yapılan Değişiklikler 

13/07/2010 tarihli ve 2010/45/EU211 sayılı Direktif kağıt fatura ve elektronik 

faturaya eşit muameleyi amaçlayarak çıkarılmıştır. Elektronik faturanın kullanımı 

firmaların maliyetlerini düşürmeye ve daha rekabetçi olabilmelerine yardım ettiğinden 

mevcut KDV düzenlemeleri gözden geçirilerek e-faturanın yaygınlaşması önündeki 

engellerin kaldırılması gerektiği Direktifin gerekçeleri arasında yer almıştır. Kaynağın 

doğruluğu ve içeriğin bütünlüğünün garanti edilmesi kağıt faturalar için de getirilmiştir. 

Üye devletler artık e-faturalar için farklı kurallar getiremeyeceklerdir. Ancak e-faturayı 

almada alıcının rızasını aramaya devam etmektedir. Kağıt fatura almak için böyle bir rıza 

söz konusu değilken e-fatura için bu söz konusu olmaya devam etmektedir.  

 

Yeni direktifle getirilen bir diğer yenilik ise kaynağın doğrulanması ve içeriğin 

bütünlüğünün garanti edilmesi hususunda belli yöntemler getirmemesidir. Eskiden 

gelişmiş elektronik imza gibi yöntemleri spesifik yöntemleri saymaktaydı. Kaynağın 

doğrulanması ve içeriğin bütünlüğünün garanti edilmesi EDI ve gelişmiş elektronik imza 

gibi mevcut teknolojilerle sağalanabilir. Ancak diğer teknolojiler de var olduğundan 

mükellef belli teknolojileri kullanmaya zorlanamaz.212 Faturalar üye devletler dışında 

saklanabilecektir ancak saklama koşulları mükellefin kurulduğu üye devlet tarafından 

belirlenecektir. 

 

                                                 
211 Council Directive 2010/45/EU of 13 July 2010 amending Directive 2006/112/EC on 

the Common System Of Value Added Tax As Regards The Rules On Invoicing, Official 

Journal of European Union, L 189/2, 22/07/2010. 

212 Ibid. 
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2006/112/EC Direktifinde faturaların elektronik olarak iletimi ya da alıcılarına 

hazır hale getirilmesi madde 217’de şöyle açıklanmıştı. “işleme (dijital sıkıştırma dahil) 

ve saklama için elektronik donanımın ve kablolar, radyo iletimi, optik teknolojiler veya 

elektromanyetik araçlar kullanılarak faturaların iletimi ya da alıcılarına hazır hale 

getirilme”. Ancak yeni direktifle 217. madde şu şekilde değiştirilmiştir: “elektronik fatura 

bu Direktifte getirilen bilgileri içeren ve herhangi bir elektronik formatta düzenlenip 

alınan faturayı ifade etmektedir.”213 

 

2010/45/EU Direktifi, 2006/112/EC Direktifi 233. maddeyi şu şekilde 

değiştirmiştir. İster kağıt ister elektronik formda bir faturanın kaynağının doğruluğu, 

içeriğinin bütünlüğü ve okunabilirliği düzenlendiği andan muhafaza süresinin sonuna 

kadar sağlanmalıdır.214 Her mükellef faturanın kaynağın doğruluğunu, içeriğinin 

bütünlüğünü ve okunabilirliğini sağlama yolunu kendisi belirleyebilir. Bu, fatura ile mal 

veya hizmet tedariki arasında güvenilir bir denetim yolu yaratan herhangi bir iş 

kontrolüyle sağlanabilir. Direktife göre: 

“Kaynağın doğruluğu” satıcının ya da faturayı düzenleyenin kimliğinin 

doruluğunun garanti edilmesi anlamına gelmektedir. 

“İçeriğin Bütünlüğü” bu Direktife göre aranılan içeriğin değiştirilmediği anlamına 

gelmektedir.  

2. Birinci paragrafta tanımlanan iş kontrolü dışında bir faturanın kaynağının 

doğrulanması ve içeriğin bütünlüğünü sağlayan diğer teknoloji örnekleri aşağıdadır.  

                                                 
213 2010/45/EU Direktifi madde 1(11). 

214 2010/45/EU Direktifi madde 1(22). 
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(a) 1999/93/EC Direktifinin 2(6) ve (10)da belirtilen nitelikli sertifikaya dayanan 

ve güvenli elektronik imza yaratma aygıtlarıyla yaratılan  Direktifin 2(2) maddesindeki 

anlamıyla “gelişmiş elektronik imzaların” kullanımı  

b) 1994/820/EC sayılı Tavsiye Kararı madde 2’ de tanımladığı gibi “elektronik 

veri değişimiyle” üye devletler tarafından kabul edilecek herhangi bir elektronik 

yöntemle215. 

 

235. madde ise şöyle değiştirilmiştir. Üye devletler, karşılıklı yardıma ilişkin 

olarak 2010/24/EU216 Direktifi ve (EC) 1798/2003 sayılı regülasyona benzer  kapsamda 

mevcut herhangi bir yasal enstrümanın olmadığı bir ülkeden sağlanan mal ve hizmetlere 

ilişkin elektronik faturalar bakımından özel koşullar öngörebilir. 

  

Getirilen değişikliklere rağmen e-faturayı almada alıcının rızası aranmaya devam 

etmektedir. Kağıt fatura almak için böyle bir rıza söz konusu değilken e-fatura için bu söz 

konusu olmaya devam etmektedir. 

 

4. 2014/55/EU sayılı Kamu Alımlarında Elektronik Fatura Hakkındaki Avrupa 

Parlamentosu ve Konsey Direktifi 

16 Nisan 2014 tarihli ve 2014/55/EU sayılı Kamu Alımlarında Elektronik Fatura 

Hakkındaki Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifinin çıkış noktası elektronik fatura 

kullanımında Avrupa’da ortak bir standardın olmamasının sınır ötesi ticarette yarattığı 

hem yasal hem mali sıkıntılardır. Direktifin amacı bu sıkıntıların giderilmesi hem de e-

                                                 
215 2010/45/EU Direktifi madde 1/22.  

216 31.03.2010 tarih ve 2010/24/EU sayılı Vergiler, Harçlar ve Diğer Önlemler ile Alakalı 

Alacakların Kurtarılması İçin Karşılıklı Yardım Başlıklı Konsey Direktifi 
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fatura kullanımının yaygınlaşması için kamu alımlarında e-fatura kullanımının zorunlu 

hale getirilmesiyle tek pazardaki bölünmelerin önüne geçilmesi ve tam anlamıyla işleyen 

bir pazara katkıda bulunulmasıdır. 

 

Üye devletlerde pek çok küresel, bölgesel, ulusal standartlarda e-fatura çözümü 

mevcuttur ve bunların arasında hakim durumda olan bir standart söz konusu olmadığı gibi 

pek çoğu da birbiriyle işler çalışamamaktadır.217 Sınır ötesi online ticaret ve elektronik 

faturanın iletimi, kamu idarelerinin modernizasyonu söz konusu direktifte öncelikli 

konular arasında sayılmış ve elektronik fatura için konu ile ilgili Avrupa standardizasyon 

organizasyonunun belirleyeceği standardı AB’nin Resmi gazetesinde yayınlanması 

gerektiği belirtilmiştir.218  

 

Avrupa Parlamentosu 20 Nisan 2012’deki kararına219 göre elektronik faturaya 

ilişkin ulusal düzenlemelerdeki farklılıkların Pazarın bölünmesine sebep olduğu 

belirtilmiştir. Söz konusu kararda, elektronik faturanın faydalarından optimum düzeyde 

yararlanabilmek için yasal olarak belirgin bir çerçevenin ve açık yani herkesin 

ulaşabileceği ve birlikte işleyen net bir teknik ortamın varlığına ihtiyaç olduğu ortaya 

                                                 

217 2014/55/EU sayılı Direkif başlangıç hükümleri (1).  

218 2014/55/EU sayılı Direkif başlangıç hükümleri (29).  

219 20 Nisan 2012 tarihli Avrupa Parlamentosu Kararı “A Competitive Digital Single 

Market – eGoverment As A Spearhead”. 
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konulmuştur. Tüm bu sebeplerden ötürü Avrupa Parlamentosu 2016 itibariyle elektronik 

faturanın kamu tedarikinde zorunlu olması çağrısında bulunmuştur.220  

 

Direktifte mevcut durumda ülkelerin e-fatura için kullandıkları farklı standartlara 

ve bunların birbiriyle uyumsuz olduklarına vurgu yapılmaktadır.221 Öyle ki birbiriyle 

uyumsuz ve birlikte çalışamayan e-fatura standartlarının varlığı aşırı bir karmaşaya ve 

yasal belirsizlikler ile işlem maliyetlerinin yüksekliği e-fatura kullanımı sağlayan 

ekonomik operatörlerin sınır ötesi ticarette sorunlarla karşılaşmasına yol açmaktadır.222 

Bu farklı standartların azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılması gerekmektedir.  

Birlikte işleyen sistemlerin yokluğu tek bir işleyen pazarın önünde engel oluşturmaktadır. 

 

Ortak bir standardın yokluğu üye devletleri ortak Avrupa standardı arayışına 

itmektedir. Direktifte, “Avrupa Standardı”, 25 Ekim 2012 tarihli ve 1025/2012 sayılı 

Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünün 2. (1 ) Maddesi. (b) bendinde konu ile ilgili 

Avrupa standardizasyon organizasyonu tarafından benimsenen bir standart olarak 

tanımlamıştır. 

Direktife göre elektronik faturada Avrupa standardı; 

                                                 
220 16 Nisan 2014 tarihli ve 2014/55/EU sayılı Kamu Alımlarında Elektronik Fatura 

hakkındaki Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, 06.05.2014 tarih ve L 133/1. 

başlangıç hükümleri (12). 

221 2014/55/EU sayılı Direktif başlangıç hükümleri (1) 

222 2014/55/EU sayılı Direktif başlangıç hükümleri (3) 
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 teknolojik açıdan nötral (yansız) olmalı yani rekabeti bozmamalı 

uluslararası e-faturalama standartlarıyla223 uyumlu olmalı ki Avrupalı 

tedarikçilerin üçüncü ülkelerdeki alıcılarına elektronik fatura 

gönderebilmesini zorlaştırmamalı,  

 e-faturalarda kişisel veriler de bulunduğundan Komisyon e-fatura 

standardında bunu da göz önünde bulundurmalı yani bir yandan fatura 

için gerekli olan veriler alınırken bir yandan da orantılılık ve miminum 

veri prensiplerine dikkat edilmeli,  

 Avrupa e-fatura standardı KOBİ’lerin sınırlı sayıdaki personeli ve mali 

kaynaklarını göz önünde bulundurarak onların ihtyaçlarını karşılayacak 

şekilde ve kullanıcı dostu olarak tasarlanmalı, 

 Farklı sektörlerde kullanılacağından o sektörelere ait bilgileri de içermeli 

ancak ortak standart için sınırlı sayıda verileri de içermelidir. Bir faturanın 

yasal olarak kabul edilebilmesi için gerekli ana unsurları içermeli ve 

2006/112/EC Direktifinin ilgili hükümleriyle uyumlu olmalı, 

 Esnek, pratik ve uygun maliyetli olmalı bir diğer deyişle maliyet etkinliği 

olmalıdır. 

 

Böylece elektronik faturanın oluşturulması, iletimi, kabulü, gönderilmesi ve 

otomatik olarak işlenmesinde sağlayacağı faydalar maksimize edilmiş olacaktır. 

Faturaların otomatik olarak işlenebilmesi için Avrupa elektronik fatura standardının 

                                                 
223 “Uluslararası standart”, 25Ekim 2012 tarihli ve 1025/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu 

ve Konsey Tüzüğünün 2. (1 ) Maddesi. (a) bendinde tanımlanmıştır. Buna göre 

“uluslararası standart” bir uluslararası standart örgütünün kabul ettiği standardı ifade 

eder. 
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resim dosyalar (image files) değil224 makineler tarafından okunabilir olması 

gerekmektedir. Zaten direktifteki elektronik fatura tanımı da; düzenlemesi, iletimi ve 

kabulü, yapılandırılmış elektronik bir formatta yapılan ve elektronik süreçlere izin veren 

faturayı ifade eder şeklindedir. İşte bu şekilde bir birlikte işlerliğin amacı iş sistemleri 

(business systems) arasında teknoloji, platform veya uygulamadan bağımsız olarak 

sürekli bilgi akışını sunmak ve işleyebilmektir. 225 

 

Direktife göre tam bir birlikte işlerlik üç farklı seviyede birlikte çalışabilmeyi 

ifade eder. Birincisi içerik anlamında yani faturanın içerdiği unsurlar (semantik), ikincisi 

format ve ya faturada kullanılan dil (sentaks) ve üçüncüsü ise faturanın iletim 

yönetimidir. Semantik birlikte işlerlik faturanın içindeki belli miktardaki ihtiyaç duyulan 

bilginin ve bu bilgilerin tam anlamının korunması ve hiçbir karmaşaya yer vermeksizin 

içeriğindeki bilginin herkes tarafından aynı şekilde anlaşılmasını ifade eder.226 Yani 

fatura fiziksel olarak sunulduğunda alındığında içeriğinden ne anlaşılıyorsa aynı şey 

elektronik ortamda da anlaşılmalıdır. Direktifte aynı zamanda kelime anlamı söz dizim 

olan ve elektronik ortamda üretilen bir faturanın makineler tarafından okunabilir 

olabilmesi için gerekli dili ifade eden sentaks, “Bir elektronik faturada yer alan veri 

elemanlarını temsilen kullanılan, makineler tarafından okunabilir dil ya da diyalekti 

ifade eder”227 şeklinde tanınlanmıştır.   

 

                                                 

224 2014/55/EU sayılı Direkif başlangıç hükümleri (7).   

225 2014/55/EU sayılı Direkif başlangıç hükümleri (8). 

226 Ibid. 

227 2014/55/EU sayılı Direkif madde 2/4.  
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Sentaks birlikte işlerlik ise elektronik faturanın veri elemanlarının otomatik olarak 

gönderen ve alan arasında sunulabilmesi ve işlenebilmesini ifade eder. Sentaks birlikte 

işlerlik ise iki yolla sağlanabilir birinci ortak bir söz dizimi (sentaks) kullanmak ikincisi 

ise farklı söz dizimleri anlamları arasında haritalama yapmaktır. Çok fazla sentaks söz 

konusudur bunların haritalama yapılarak birlikte işlerliğinin sağlanması efektif 

görülmektedir ancak elektronik fatura düzenlemeyi kolaylaştırmak ve maliyetleri 

azaltmak için uzun vadede kullanılan sentaks ya da söz dizimi sayısına en çok kullanılan 

ortak standart tercih edilerek bir sınır getirilmesi gerekmektedir. Sınır ötesi ticaretin 

önünde üye devletlerin farklı yasal gereksinimleri ve birbirlerinden farklı olarak mevcut 

durumda kullandıkları farklı standartların varlığından ve birlikte işlerliğin eksikliğinden 

kaynaklanan engellerin ortadan kaldırılması veya azaltılması gereklidir.228 

 

Bu doğrultuda hazırlanan söz konusu Direktif, 2009/81/EC Direktifi, 2014/23/EU 

Direktifi, 2014/24/EU veya 2014/25/EU Direktifine göre teslim sözleşmeleri sonucunda 

düzenlenen elektronik faturalara uygulanır.229 Anılan direktiflere kısaca kapsamları 

açısından bakmak gerekirse, AB’de kamu alımlarını düzenleyen mevzuatı ifade 

etmektedirler. Kamu alımları ile ilgili AB müktesebatı şeffaflık, eşit muamele, serbest 

rekabet ve ayrımcılık yapılmamasına ilişkin genel ilkelerin yanında, Avrupa Birliği 

çapında kamu kuruluşlarının yaptığı ve belirli eşik değerin üzerinde kalan yapım işi, 

hizmet alımı ve tedarik ihalelerinde ortak özel usullerin uygulanmasını ve ihalelere 

yönelik şikâyet ve inceleme ile ilgili kurallarını düzenlemektedir.230 

                                                 
228 2014/55/EU sayılı Direkif başlangıç hükümleri (5). 

229 2014/55/EU sayılı Direkif başlangıç hükümleri (14) ve madde 1.  

230 Kamu Alımları, https://www.ab.gov.tr/5-kamu-alimlari_70.html,  

erişim tarihi, 26/03/2019. 

https://www.ab.gov.tr/5-kamu-alimlari_70.html
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- 2014/23/EU sayılı Direktif, imtiyaz sözleşmelerine ilişkin hususları, 

- 2014/24/EU sayılı Direktif, klasik alımları,  

-2014/25/EU sayılı Direktif, su, enerji, ulaştırma ve posta sektörlerindeki 

firmaların yapacakları sektörel alımları,  

-2009/81/EC sayılı Direktif savunma ve güvenlik alımlarını düzenlemektedir. 

2009/81/EC Direkitifi ile savunma ve güvenlik alanında, AB düzeyinde yasal bir 

uyumlaştırılmaya gidilmiştir. Direktifin uygulama alanı anılan direktifin 8. Maddesinde 

beliritilen belli eşiğin üzerinde kalan, askeri teçhizatın tedariki, hassas teçhizatın tedariki 

ve bileşenleri gibi kamu ihale alımlarıdır. Söz konusu direktif kapsamında gizli sayılan 

ya da bir üye ülkede yürürlükte olan yasal düzenlemelerle veya idari gerekçelerle 

güvenlik tedbirlerinin eşlik etmesi gereken elektronik faturalar 2014/55/EU direktifinin 

kapsamı dışında bırakılmıştır.231 

 

Bu direktif elektronik fatura kullanıma ilişkin mevcut durumu gözler önüne 

sermiş ve elektronik faturanın faydalarından optimum düzeyde faydalanmak için bir 

Avrupa standardının oluşturulması için gerekli adımları saymıştır. Ayrıca kişisel verilerin 

korunmasıyla ilgili bağ kurulmuştur. Direktifin, kişisel verilerin korunması hakkındaki 

Birlik ve ulusal hukukuna halel getirmeksizin uygulanabileceği belirtilmiştir. AB e-fatura 

standardının, kişisel verilerin korunmasına yönelik olarak 95/46/EC Avrupa 

Parlamentosu ve Konsey Direktifine ve kişisel verilerin orantılılık ve asgari düzeyde veri 

ilkelerine dayandırılarak tasarlanmasına işaret edilmiştir.232 

                                                 

231 2014/55/EU sayılı Direktif madde 1 ve kapsam dışında kalan diğer hususlar için ayrıca 

bkz Direktifin başlangıç hükümleri (16) . 

232 2014/55/EU sayılı Direkif başlangıç hükümleri (20). 
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Direktifin uygulanması için son tarih, ihale makamları ve kuruluşların söz konusu 

Direktife göre elektronik faturalar alma ve işlemeleri için 18 Nisan 2019 olup üye 

devletlerin yerel ihale makamlarının resmi talebi üzerine 18 Nisan 2020’ye kadar 

uzatılabilir.233 

 

C. AB’DE ELEKTRONİK FATURALAMA SÜRECİNDE 

KARŞILAŞILAN ENGELLER  

Elektronik faturalama, tedarik zincirinin önemli parçası olarak buradaki pozitif 

gelişmeler genel olarak Tek Pazarın gelişimi için önemli bir sinyaldir. Fakat AB’de 

elektronik faturalamaya birbirinden farklılık arz eden koşullarda izin verilmiştir. Mevcut 

durumda bazı ülkelerde kurulan firmalar belli ülkelerde sınır ötesi faturalama 

düzenlemelerini uygulamak için özel yetkilendirmelere ihtiyaç duymaktadır ve elektronik 

faturayı yaratma iletme ve depolamada her üye devlete özel teknoloji kullanmak 

zorundadır. Aynı zamanda her ülke için farklı bilgileri kayıt altına almakla, bu bilgiyi her 

bir üye ülke için farklı sürelerde saklamakla ve bazı durumlarda eşanlı olarak hem kağıt 

hem de elektonik olarak veri iletimi yapmakla uğraşmak durumundadırlar.234 

 

2001/115/EC Direktifinin faturada olması gereken kalemlerin uyumlaştırılmış 

listesiyle ilgili olarak oldukça spesifik hükümlerine rağmen, Direktif elektronik 

                                                 
233 Key Events and Dates for eInvoicing, 

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Key+eInvoicing+dates+and+

events, erişim tarihi, 02/11/2019. 

234 VAT: Commission welcomes political agreement on simpler invoicing rules, 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/01/1730&format=HTML&

aged=0&language=EN&guiLanguage=en, erişim tarihi 08/10/2019. 

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Key+eInvoicing+dates+and+events
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Key+eInvoicing+dates+and+events
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/01/1730&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/01/1730&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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faturaların kullanımıyla ilgili olarak ortak bir düzenleme getirme konusunda sessiz 

kalmıştır. Direktif ancak, faturanın kaynağının doğruluğu ve içeriğin bütünlüğünün 

elektronik imzalar veya EDI veya üye devletlerin kabulüyle başka elektronik araçlarla 

gönderilen faturaların tüm üye devletlerce kabul edilebileceği hükmünü getirmiştir.235  

 

Esas olarak yukarıda belirtilen iki yöntem kabul edilmiş olsa da üye ülkeler 

arasında çok sayıda farklı uygulama şekli söz konusudur.236 Direktifin her üye devlet 

içinde özellikle vergi idareleri tarafından farklı yorumlanmasının AB içi ticaret/sınır ötesi 

ticarette farklı üye devlette yer alan tacirler arasındaki elektronik faturalamada hem 

kimliğin saptanması hem de üye devletler tarafından konan değişik e-fatura vergi 

kontrolü stratejileriyle uyumlaşma (uygulaması maliyetli) çabaları gerçek bir problem 

olmaktadır. Dolayısıyla Tek Pazarın düzgün işleyişine elektronik faturalama hususunda 

2001/115/EC sayılı Direktifin önemli bir katkısı söz konusu olamamamıştır.237 

2010/45/EU Direktifiyle kaynağın doğrulanması ve içeriğin bütünlüğünün sağlanması ve 

faturanın okunabilir olmasının faturanın oluşturulduğu andan muhafaza süresinin sonuna 

                                                 
235 CEN/ISSS Final Report of the eInvoices Focus Group, adopted by the CEN/ISSS 

Forum on October 7th, 2003,s.56.  

236 Mid-Term Report of the European Commission Expert Group on e-Invoicing, 27 

January 2009, s.12, https://www.slideshare.net/FrisodeJong/mid-term-report-of-the-

european-commission-expert-group-on-einvoicing  erişim tarihi, 27.04.2019.  

237 Stefan Engel-Fleshing et al., Report and Recommendations of CEN/ISSS e-

Invoicing Focus Group on Standards and Developments on electronic invoicing 

relating to VAT Directive 2001/115/EC, 2003, s. 59-60, 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/1418/attachments/1/translations/en/renditions

/pdf , erişim tarihi, 28/03/2019. 

https://www.slideshare.net/FrisodeJong/mid-term-report-of-the-european-commission-expert-group-on-einvoicing
https://www.slideshare.net/FrisodeJong/mid-term-report-of-the-european-commission-expert-group-on-einvoicing
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/1418/attachments/1/translations/en/renditions/pdf
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/1418/attachments/1/translations/en/renditions/pdf
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kadar sağlanması şartıyla üye devletler seçecekleri yöntemlerde serbest bırakılmışlardır. 

Ancak bu durum da farklı uygulama şekillerini ortadan kaldırmaya yönelik olmayıp 

mükelleflere yöntem serbestisi sağlamak açısından anlamlı olmuştur. 

 

Bir diğer konu ise mevcut yasal düzenlemenin, içerik ve süreç kontrolünün 

denetlenebilirliğine ilişkin yeterli olmayışıdır. Bu tür bir denetlenebilirlik aslına uygunluk 

ve bütünlüğün güvencesi de olmaktadır. Diğer yandan bu, faturanın tüm süreci içindeki 

orjinalliğini güvence altına almayı sağlayan elektronik imzaların ve diğer tekniklerin 

kullanımını engellememelidir.238  

 

Elektronik faturalamada ve arşivleme iş uygulamalarında bir birlik kurma 

yolundaki iyi niyetine rağmen 2001/115/EC sayılı Direktif, ticaret ve vergileme 

ihtiyaçlarını dengeleme konusunda sorunlarlarla karşılamıştır. Yoruma açık hüküm dışı 

kalan konularda gereklilik halinde üye devletler belli uzlaşılara varmışlardır. Bu 

yorumlama doğal olarak üye ülke sayısı kadar farklılık göstermektedir. Ayrıca EDI 

ülkeler tarafından geniş anlamda yorumlanmaktadır. Sonuç olarak AB’de birbirine angaje 

olmuş sınır ötesi ticari faaliyetlere ilişkin elektronik ticaretin nasıl yürütüleceğine ilişkin 

açık standartlar veya kılavuzlar söz konusu değildir.239 

                                                 
238 Mid-Term Report of the European Commission Expert Group on e-Invoicing, 27 

January 2009, s.12, https://www.slideshare.net/FrisodeJong/mid-term-report-of-the-

european-commission-expert-group-on-einvoicing, erişim tarihi, 27.04.2019.  

239Electronic Invoicing Challenges In Europe, The Computer Technology Industry 

Association, 2005, 

http://www.unece.org/cefact/forum_grps/tbg/tbg15/project_docs/e_invoicing_europe.pd

f, erişim tarihi 17/08/2009 ve  E-Invoicing In Cross-border Trade, Kommerskollegium 

https://www.slideshare.net/FrisodeJong/mid-term-report-of-the-european-commission-expert-group-on-einvoicing
https://www.slideshare.net/FrisodeJong/mid-term-report-of-the-european-commission-expert-group-on-einvoicing
http://www.unece.org/cefact/forum_grps/tbg/tbg15/project_docs/e_invoicing_europe.pdf
http://www.unece.org/cefact/forum_grps/tbg/tbg15/project_docs/e_invoicing_europe.pdf
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Avrupa Komisyonu, 2009 yıl sonuna kadar bir “Avrupa Elektronik Faturalama 

Çerçevesi” taslağı hazırlamak üzere faturalama üzerinde bir uzman grup oluşturmuştur. 

Komisyon tarafından oluşturulan bu grup 27 Ocak 2009’da bir ara dönem rapor 

hazırlamıştır. Bu rapor, uzmanlar grubunun 2009 yılı sonuna kadar geliştireceği “Avrupa 

Elektronik Faturalama Çerçevesi” için atılan adımları sunmaktadır. 

 

Verimsiz olan kağıt faturalamadan elektronik faturalamaya geçiş yıllardır Avrupa 

Kurumları ve pek çok üye devletin gündeminde yer almaktadır. Pek çok işletme kendi 

tedarik zincirindeki verimiliği artırmak ve maliyet etkinliğini sağlamak için tedarik 

süreçlerinde kaydileşmek için yatırımlar yapmaktadır.240  

 

Pan-Avrupa elektronik faturalama yolundaki engeller yeterince ortadan 

kaldırılmamıştır ve çok daha az güvenli kağıt faturalama yöntemine uygulanmayan 

düzenleyici talepler e-faturalamayı yavaşlatmaktadır. Avrupa çapında faturalama kitle 

halinde benimsenmedikçe tek bir AB pazarının faydalarından, büyüklüğü ne olursa olsun 

hiçbir işletme tam olarak yararlanamayacaktır.241  

 

                                                 
201:4, National Board of Trade, February 2011 – First printing. ISBN: 978-91-86575-12-

0 https://www.uncitral.org/pdf/english/colloquia/EC/e-invoicing.pdf, erişim tarihi, 

12.10.2019. 

240 Mid-Term Report of the European Commission Expert Group on e-Invoicing, 27 

January 2009, s.3, https://www.slideshare.net/FrisodeJong/mid-term-report-of-the-

european-commission-expert-group-on-einvoicing,  erişim tarihi, 27.04.2019.  

241 Ibid., s.3. 

https://www.uncitral.org/pdf/english/colloquia/EC/e-invoicing.pdf
https://www.slideshare.net/FrisodeJong/mid-term-report-of-the-european-commission-expert-group-on-einvoicing
https://www.slideshare.net/FrisodeJong/mid-term-report-of-the-european-commission-expert-group-on-einvoicing
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Rapora göre eğer e-faturalama Avrupa’da kitlesel kabul görecekse güven önemli 

bir husustur. E-fatura kağıt faturayla aynı fonksiyonlara sahip olmalı ve kağıt fatura gibi 

itibar görmelidir. Gizlilik ve veri güvenliği baştan sona süreçte sağlanmalıdır.242 Sınır 

ötesi e-faturalamadaki “risk algısı” ülke içinden daha fazla olduğundan kullanıcı 

açısından iletim sürecinde durum bilgisinin kendi çözümlerince ya da servis sağlayıcılar 

aracılığı ile sağlanması gerekmektedir. E-fatura verisi zamanında ulaştırılmalıdır.243 

 

AB’nin ortak ticari ihtiyaçları yansıtan faturalamayla ilgili olarak tam bir 

uyumlaştırmaya ve basitleştirmiş yasal düzenlemelere ihtiyacı vardır. Bu yasal 

düzenleme herhangi spesifik bir teknolojiyi öngörmemelidir ve AB içinde sınır ötesi 

ticarette ya da yerel ticarette uygulanan faturalamada kağıt ve elektronik faturalar 

arasında ayrım yapmaksızın eşit muamele prensibine dayanmalıdır.244 Avrupa çapında 

birlikte işleyen elektronik faturalamaya ve iletim çözümlerine, herhangi bir bağımsız 

altyapı veya teknolojiye bağımlı olmayan açık sistemler izin verecektir. E-faturanın ve 

ilişkili verinin güvenliği sağlanmalıdır. Mevcut uluslararası standartları desteklemeli 

böylece e-fatura ve ilgili veri değişiminde bulunan kullanıcı toplulukları arasında verimli, 

güvenilir ve etkin, anlamsal birlikte işlerlik sağlamalıdır. Ortak bir iş dili ve onun 

gramerini oluşturmak için, anlamsal (semantik) veri modelini, mesaj iş akışı, temel iş 

süreçlerini tanımlayan metodolojiler ve pek çok sentaks kullanımı gereklidir.245 Bu 

kapsamda 2014/55/EU kamu tedarikinde ortak bir Avrupa Standardı arayışı getirecek tek 

pazarın sorunsuz işlemesi önündeki engellerin kaldırılmasında bir adım olmuştur. 

                                                 
242 Ibid., s. 11.  

243 Ibid., s. 11.  

244 Ibid.,s.5. 

245 Ibid.,s.7. 
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Nihai kullanıcılar ve özellikle KOBİ’ler kendi iç sistemlerini e-faturaya adapte 

etmek için ilave bilgi teknolojisi (IT) bilgisi ve kaynağı kullanmaya gerek kalmadan 

kolayca erişebilecekleri veya entegre olabilecekleri kullanıcı dostu çözümlere ve 

hizmetlere ihtiyaç duymaktadırlar.246 KOBİ’ler, AB işletmelerinin % 99’nu247 temsil 

etmektedir. Küçük İşletmeler Şartı’na (Small Bussiness Act248) göre AB KOBİ’lerin 

ihtiyaçları ve çözümleri için “Önce Küçüğü Düşün” (Think Small First) prensibine göre 

davranmalıdır. KOBİ’ler büyük şirketler, nihai tüketiciler, devlet gibi farklı ticari 

taraflarla çalıştığından bunlara ilişkin farklı format ve iş çözümlerinin yaratacağı 

maliyetlerin önüne geçilmeli ve basit, ucuz ve güvenilir çözümler aranmalıdır.249 

KOBİ’lerin bir kısmı bilgi işlem işlerini kendisi yapabilirken diğer kısmı dışarıdan 

                                                 
246 Ibid.s. 6. 

247Communication From The Commission To The European Parliament, The 

Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of 

The Regions Reaping the benefits of electronic invoicing for Europe, European 

Commission, COM (2010) 712 final, 2 December 2010, s. 8 https://www.abe-

eba.eu/media/azure/production/1358/european-commission-communication-reaping-

the-benefits-of-e-invoicing-for-europe.pdf, erişim tarihi, 20.10.2019. 

248 COM(2008) 394, 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0394:FIN:EN:PDF, erişim 

tarihi 20/07.2019. 

249 Communication From The Commission To The European Parliament, The 

Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of 

The Regions Reaping the benefits of electronic invoicing for Europe, European 

Commission, COM (2010) 712 final, 2 December 2010, s.9. 

https://www.abe-eba.eu/media/azure/production/1358/european-commission-communication-reaping-the-benefits-of-e-invoicing-for-europe.pdf
https://www.abe-eba.eu/media/azure/production/1358/european-commission-communication-reaping-the-benefits-of-e-invoicing-for-europe.pdf
https://www.abe-eba.eu/media/azure/production/1358/european-commission-communication-reaping-the-benefits-of-e-invoicing-for-europe.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0394:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0394:FIN:EN:PDF
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karşılamak durumundadır. Bu durumda da daha fazla yardıma, dokümantasyon ve 

kılavuza aynı zamanda da e-faturalama portallarına standart bağlantılara ihtiyaç 

duymaktadırlar. Bunların da kolay kullanılır ve ucuz olması önemlidir.250 

 

Kullanıcılar yatırımları yeniden kullanabilmelidir ve mümkün olan en yüksek 

düzeyde kullanıcı alışkanlıklarına hitap etmelidir. Kullanıcıların sisteme girişi servis 

sağlayıcılarla çok yönlü sözleşmeler yapmasını gerektirmemelidir. 251 Açık sistem 

yeterince esnek olmalıdır. Pazar gelişmelerine ayak uydurabilmeli, elektronik 

faturalamanın ötesinde başka iş belgelerini ve süreçlerini de desteklemeli ve ilişkili kamu 

tedarik sistemlerine entegre olabilmelidir.  

 

Kısaca özetlemek gerekirse raporda Avrupa Birliği’nde elektronik faturalama 

önündeki engellere yönelik getirilen öneriler; kağıt ve elektronik faturaya hukuken eşit 

muamele, AB içinde ülke içinde ve sınır ötesi ticaret arasında elektronik faturalamada 

fark gözetmeyen tam uyumlaştırma, faturalama sürecini, arşivleme süreçlerini, muhasebe 

esaslarını içine alan iç ve dış denetime izin veren iç kontrol süreci, kullanıcıların mevcut 

kullandıkları çözümlerin ve gelecekte kullanacakları çözümlere entegre olabilmelerini 

sağlayacak teknolojik yansızlıkla252 (nötrolazisyon) devam ettirilmeli, kamu ve özel 

sektörü içeren ticarette her ikisine de kuralların eşit uygulanması ve tüm tedarik süreci ve 

bu süreçte değişime konu olan verilerin kolaylaştırılmasıdır. Ticari tarafların çıkarlarını 

                                                 
250 Breyne, op. cit., s. 10.  

251 Mid-Term Report of the European Commission Expert Group on e-Invoicing, 27 

January 2009, s.6, https://www.slideshare.net/FrisodeJong/mid-term-report-of-the-

european-commission-expert-group-on-einvoicing, erişim tarihi, 27.04.2019. 

252 Ibid. 

https://www.slideshare.net/FrisodeJong/mid-term-report-of-the-european-commission-expert-group-on-einvoicing
https://www.slideshare.net/FrisodeJong/mid-term-report-of-the-european-commission-expert-group-on-einvoicing
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korumak ve güven temin etmek açısından AB çapında tek bir uygulama için ortak kurallar 

ve tavsiyeler setinin geliştirilmesi önem arz etmektedir.253 

 

Hepsinin ötesinde Avrupa’da e-faturalama ve e-arşivlemede kamu yönetiminde 

çok farklı çözümler mevcuttur. Kimi bankalar, kimi servis sağlayıcılar kimi ise kendi 

sistemleri üzerinden e-faturalama çözümleri sunmaktadırlar. Bu sistemlerin çoğunluğu da 

lokal bir çevrede çalışmaktadır ve tedarikçileri bir üye devletin kamu idari birimlerine 

bağlamaktadır. Mevcut durumda birlikte işler sınır ötesi çözümlerin eksikliği söz 

konusudur. Fakat bu alanda CEN, PEPPOL, Avrupa Komisyonu ve e-Faturalama Uzman 

Grubu (Expert Group on e-Invoicing) tarafından önemli çalışmalar yapılmaktadır. .254 

 

17 Nisan 2019 Avrupa e-faturalama için önemli bir dönüm noktasıdır. Bu tarihten 

itibaren Avrupa’da kamu idareleri faturaları standart bir formatta elektronik olarak kabul 

edecek ve işleyecektir. PEPPOL de e-faturada Avrupa Standardı olan EN 16931’in bir 

özelleştirmesini yaparak kamu idarelerinin bu bağlamda yasal zorunluluklarını 

sağlayacak bir Çekirdek Fatura Kullanım Özelleştirmesi olan PEPPOL BIS 3.0’u 

geliştirmiştir. PEPPOL’le e-faturalama AB üyesi 20 ülke ve üç Avrupa Ekonomik Alanı 

ülkesi ve üç AB üyesi olmayan (Singapur, Avustralya ve Yeni Zelanda) kamu ve özel 

sektör kullanıcılarından oluşmaktadır.255 

                                                 
253 Mid-Term Report of the European Commission Expert Group on e-Invoicing, 27 

January 2009, s.14, https://www.slideshare.net/FrisodeJong/mid-term-report-of-the-

european-commission-expert-group-on-einvoicing, erişim tarihi, 27.04.2019.  

254 Breyne, op. cit., s. 10.  

255 PEPPOL eInvoicing is Connecting Europe, https://peppol.eu/peppol-einvoicing-

connecting-europe/, erişim tarihi, 10.10.2019. 

https://www.slideshare.net/FrisodeJong/mid-term-report-of-the-european-commission-expert-group-on-einvoicing
https://www.slideshare.net/FrisodeJong/mid-term-report-of-the-european-commission-expert-group-on-einvoicing
https://peppol.eu/peppol-einvoicing-connecting-europe/
https://peppol.eu/peppol-einvoicing-connecting-europe/
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Avrupa Komisyonu e-faturalamanın Avrupa’da geniş çaplı benimsenmesi 

önündeki engelleri kaldırmaya odaklanmaktadır ve e-faturalamanın Avrupa’da hakim bir 

faturalama yöntemi olmasını arzu etmektedir.256 Bu nedenle e-faturalamaya ilişkin dört 

ana öncelik belirlemiştir. 

 E-faturalama için tutarlı bir yasal ortamı sağlanmak 

 KOBİ’leri de içine alarak toplu şekilde e-faturanın benimsenmesini 

sağlamak 

 Ticari taraflar arasında faturaların değişimini maksimuma ulaştıracak bir 

ortamı teşvik etmek 

 Ortak bir e-fatura standardını desteklemek257 

Tüm bu amaçların gerçekleştirilmesini sağlamaya yönelik olarak Komisyon spesifik 

eylemler açıklamıştır.258 Buna göre; 

 2011’de güvenli e-doğrulama sistemlerinin sınır ötesi tanınmasını 

sağlamak için e-imza Direktifine revizyon önerisi getirmesi, 

 Komisyon Rekabet Edebilirlik ve İnovasyon Programı (Competitiveness 

and Innovation Programme) (CIP) çerçevesinde belli sektörlere verilerin ve 

belgelerin değişiminde tedarik zincirinin (e-faturalama dahil) farklı adımlarında 

birlikte işler süreçlerin üzerinde anlaşılmasına yardım etmek için iki yeni proje 

yürütülmesi, 

                                                 
256 European Commission wants broad-scale adoption of e-invoicing by 2020, 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1645&format=HTML&

aged=0&language=EN&guiLanguage=en , erişim tarihi 03/11/2019. 

257 Ibid. 

258 Ibid. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1645&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1645&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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 CEN, Avrupa Standartları ve teknik spesifikasyonlarının başlıca 

sağlayıcısı olarak e-faturaya dahil aktörler için tutarlı terminoloji ve açıkça 

belirlenmiş ve rol ve sorumlulukları içeren bir uygulama kodu geliştirilecektir. 

CEN Cross-Industry Invoice veri modeli için uygulama kılavuzları tasarlanmalı 

ve UN/CEFACT ve ISO gibi uluslararası standartlar organizasyonlarıyla işbirliği 

içinde olmalı bu eylemlerin izlenmesi ve uygulamasını kolaylaştırmak için 

Komisyon üye devletleri Haziran 2011’e kadar ulusal çok paydaşlı e-fatura 

forumları kurmaya davet etmiştir. 

Tüm bu gelişmeler ışığında Nisan 2014’te 2014/55/EC Direktifiyle birlikte 

Avrupa’da kamu tedarik sürecinde ortak bir Avrupa efatura Standardının yaratılması 

zorunlu hale getirilmiştir. 2017 yılında standart uygun hale getirilmiştir. e-Faturada 

Avrupa Standardı (EN 16931) Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından 

yayınlanmıştır. Söz konusu standart kamu kurumları ve servis sağlayıcıların kullanımına 

açık ve ücretsizdir. Avrupa kamu tedariğinde e-fatura kullanımına geçilmesi için 

belirlenen tarih 18 Nisan 2019’dur. Bu tarihe kadar üye ülkelerin iç hukuklarına Direktifi 

geçirmeleri ve ihale makamlarının e-fatura kullanımı zorunludur.259Avusturya, 

Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, 

İrlanda, Litvanya, Malta, Polonya, İsveç,Romanya ve Danimarka 2019 yılında eğitimler 

almıştır. 2017 yılından bu yana her yıl her ülke için e-fatura ülke raporlarını düzenlemekte 

ve ilerlemeri izlenmektedir. 

 

                                                 
259 Obtaining a copy of the European standard on eInvoicing, 

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Obtaining+a+copy+of+the+E

uropean+standard+on+eInvoicing, erişim tarihi, 03/11/2019. 

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Obtaining+a+copy+of+the+European+standard+on+eInvoicing
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Obtaining+a+copy+of+the+European+standard+on+eInvoicing


 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

TÜRKİYE’DE ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASI VE 

DEĞERLENDİRİLMESİ  

 

Türkiye ile AB bir yandan ortaklık ilişkisi, diğer yandan üyelik ilişkisi 

içindedir.260 Türkiye ile AET/AT/AB 1963 imza 1964 yürürlük tarihli Ankara Anlaşması 

temelinde ortaklık ilişkisi içinde olup 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile taraflar 

arasında gümrük birliği tamamlanmış ve ilişkinin son dönemine geçilmiştir. Ayrıca, 

Türkiye, AET/AT/AB’ye 1987 yılında üyelik başvurusunda bulunmuş, 1999’da aday 

ülke statüsü elde etmiş ve 3 Ekim 2005 tarihli Müzakere Çerçeve Belgesi temelinde 

üyelik müzakerelerini yürütmektedir.261 

 

Gerek ortaklık gerek üyelik ilişkisi Türk hukukunun AET/AT/AB hukukuna 

uygun hale getirilmesini gerektirebilmektedir. Ortaklık ilişkisi çerçevesinde taraflar 

arasında gümrük birliği kurulmuş, yani malların serbest dolaşımı sağlanmıştır. Malların 

serbest dolaşımını tam anlamıyla gerçekleştirebilmek için alt unsurlardan bir tanesi de 

vergilendirme ile ilgilidir. (Bkz. Ankara Anlaşması md. 16, Katma Protokol md. 44-48, 

1/95 sayılı OKK md. 49-51.) Öte yandan Üyelik ilişkisi çerçevesinde Türkiye AB 

müktesebatı ile uyum sağlayacak olup bu müktesebat, diğerlerinin yanında, “16. Fasıl 

Vergilendirme” faslını içermektedir.262  

                                                 
260 Türkiye-AB İlişkilerinin Tarihi, https://www.ab.gov.tr/turkiye-ab-iliskilerinin-

tarihcesi_111.html, erişim tarihi, 19/11/2019. 

261 Daha fazla bilgi için http://www.abgs.gov.tr  

262 Fasıl 16- Vergilendirme, https://www.ab.gov.tr/fasil-16-vergilendirme_81.html, 

erişim tarihi, 19/11/2019. 

https://www.ab.gov.tr/turkiye-ab-iliskilerinin-tarihcesi_111.html
https://www.ab.gov.tr/turkiye-ab-iliskilerinin-tarihcesi_111.html
http://www.abgs.gov.tr/
https://www.ab.gov.tr/fasil-16-vergilendirme_81.html
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Tüm bu süreç içerisinde Türkiye’nin elektronik faturalamaya ilişkin olarak AB 

düzenlemeleriyle ne kadar uyumlu olduğu tartışmasına bu bölümde yer verilecektir. 

Birlik mevzuatıyla TTK ve VUK kapsamında e-faturalamayla ilgili düzenlemelerin bir 

karşılaştırması yapılarak, VUK ve TTK kapsamında faturanın düzenleniş biçimi ve 

gayesine yer verilerek Türkiye’de e-Fatura uygulaması ve buna yönelik hukuki 

düzenlenmeler ve faturanın ispat vasıtası olabilmesine yönelik karine e-Fatura yönünden 

incelenmeye çalışılacaktır.  

 

A. TTK VE VUK KAPSAMINDA FATURANIN DÜZENLENME 

AMACI 

Hukuk sistemimizde fatura ile ilgili konular, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun263 

229-232 nci madde hükümleri ile 29/06/1956 tarih ve 6762 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun264 23 ve 66 ncı, 13/01/2011 tarih ve 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunun265 

ise 21 ve 1525 inci maddelerinde düzenlendiği görülmektedir. Faturanın Vergi Usul 

Kanununda ve Ticaret Kanununda düzenleniş biçimi, amaçları ve sonuçları bakımından 

farklıdır.266 Ticaret Kanununda fatura tüccar olmanın sonuçları ya da tacirin 

mükellefiyetleri doğrultusunda yer almaktadır. 267 Tacir olmanın iflasa tabi olma, ticaret 

siciline ve odalara kaydolma, ticari iş karinesine tabi olma, basiretli iş adamı gibi 

                                                 
263 10/01/1961 tarih ve 10703 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.  

264 09/07/1956 Tarih ve 9353 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

265 14/02/2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.  

266 Oğuz Kürşat ÜNAL, Fatura ve İspat Kuvveti, Asıl Yayın Dağıtım, Ankara, 2003, 

s.6. 

267 Hayri Domaniç, “Fatura ve İspat Kuvveti”, BATİDER Banka ve Ticaret Hukuku 

Dergisi, Cilt III, Sayı 4, 1966, s.661. 
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davranma, fatura verme ve fatura ve teyit mektubuna sekiz günde itiraz etme gibi hukuki 

sonuçları söz konusudur. Dolayısı ile TTK fatura ile ilgili hükümlerini basiretli bir iş 

adamı gibi hareket etme mükellefiyetinde olan tacir ve ticari işletmesini esas alarak 

düzenlemiştir.268  

 

Buna karşılık VUK, vergi açısından tüm vergi mükelleflerini göz önüne alarak 

tacir olup olmadığına, bir ticari işletmeyle ilgili olup olmadığına bakmaksızın 

düzenlemiştir. Bu bakımdan Ticaret Kanunundaki fatura hükümlerinin uygulama alanı 

Vergi Usul Kanunu hükümlerinin uygulama alanına göre daha dardır. 269 VUK’ta fatura 

bu sebeple daha ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 

 

5. Türk Ticaret Hukukunda Fatura 

TTK madde 21 hükmüne göre, “(1) Ticari işletmesi bağlamında bir mal satmış, 

üretmiş, bir iş görmüş veya bir menfaat sağlamış olan tacirden, diğer taraf, kendisine bir 

fatura verilmesini ve bedeli ödenmiş ise bunun da faturada gösterilmesini isteyebilir. 

(2) Bir fatura alan kişi aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde, faturanın içeriği 

hakkında bir itirazda bulunmamışsa bu içeriği kabul etmiş sayılır. 

(3) Telefonla, telgrafla, herhangi bir iletişim veya bilişim aracıyla veya diğer bir 

teknik araçla ya da sözlü olarak kurulan sözleşmelerle yapılan açıklamaların içeriğini 

doğrulayan bir yazıyı alan kişi, bunu aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde itirazda 

bulunmamışsa, söz konusu teyit mektubunun yapılan sözleşmeye veya açıklamalara 

uygun olduğunu kabul etmiş sayılır.” 270 

                                                 
268 Ünal, op. cit., s. 6. 

269 Ibid, s. 6. 

270 13/01/2011 tarihli ve 6012 sayılıTTK m. 21(1), 21(2),21(3) 
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TTK faturayı tarif etmemekte buna karşılık faturanın ticari işletmeyle ilgili olarak 

mal satılması, üretilmesi, bir iş görülmüş veya bir menfaat sağlanmış olması hallerinde 

diğer tarafın istemesi halinde bunun düzenlenmesi gereğini ve faturaya itiraz edip 

etmemenin hükümlerini düzenlemektedir. Diğer tarafın (müşterinin) talep etmesi halinde 

her tüccar bir fatura vermekle mükelleftir. Maddenin mevhumu muhalifine göre diğer 

taraf istemezse tüccar fatura vermekle mükellef değildir. Söz konusu maddede fatura 

gerek tanzimi ve gerekse delil kabiliyeti bakımından tüccar olmanın sonuçları bağlamında 

ele alınmıştır. 271 

 

Anılan kanunun 64 üncü maddesinini 2 inci fıkrasında ise “Tacir, işletmesiyle 

ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, fotokopi, karbonlu kopya, mikrofiş, 

bilgisayar kaydı veya benzer şekildeki bir kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik 

ortamda saklamakla yükümlüdür.” şeklindedir. Belgelerin elektronik ortamda da  

saklanabileceği anlaşılmaktadır. 

 

TTK son hükümler bölümünde “Beyanlar, belgeler ve senetler” başlığı altında 

1525 inci maddede ise “(1) Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü 

fıkrası saklı kalmak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit 

mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan 

elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda 

düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder. 

 

(2) Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların 

sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı 

                                                 
271 Domaniç, op. cit., s. 662. 
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elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine 

ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 

tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanunun yayımı tarihinden 

itibaren beş ay içinde yayımlanır.” denmektedir.  

 

Maddeden de anlaşılacağı üzere fatura tarafların açıkça anlaşmaları halinde 

elektronik ortamda düzenlenip, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm 

ifade eder. Burada elektronik olarak düzenlenecek faturanın kaynağının doğruluğu ve 

içeriğinin bütünlüğünün kayıtlı elektronik posta sistemiyle sağlanacağı anlaşılmaktadır.  

 

Kayıtlı elektronik posta (KEP) hizmeti elektronik imza ve zaman damgası 

teknolojilerinin ve standartlarının kullanıldığı bir elektronik haberlesme alt yapısı olup, 

bu sistem üzerinde verilen hizmetler birer elektronik haberlesme hizmetidir. 272KEP 

sisteminin en önemli güvenlik bileşenlerinden birisi güvenli elektronik imzadır.273 KEP 

sistemi üzerinden geçen faturanın güvenli elektornik imzayla imzalanması 

öngörülmüştür. Elektronik imzanın hukukî ve teknik yönleri ile kullanımına ilişkin 

esasları düzenleyen 5070 sayılı Elektronik İmza Kanuna274 göre güvenli elektronik imza 

                                                 
272 http://www.btk.gov.tr/bt/kayitlielektronikposta.htm, erişim tarihi 20/02/2011 

güncellenmiş hali ile https://www.btk.gov.tr/kay%C4%B1tl%C4%B1-elektronik-posta-

genel-bilgi, erişim tarihi, 07.11.2019. 

273 Kayıtlı Elektronik Posta Sitemi Teknik Yapısı, İşleyişi ve Özellikleri 

http://www.btk.gov.tr/bt/kep/dokumanlar/Kep.pdf, Şubat 2011. güncellenmiş hali ile 

https://www.btk.gov.tr/kay%C4%B1tl%C4%B1-elektronik-posta-genel-bilgi, erişim 

tarihi, 07.11.2019. 

274 23.01.2004 tarih ve 25355 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

http://www.btk.gov.tr/bt/kayitlielektronikposta.htm
https://www.btk.gov.tr/kay%C4%B1tl%C4%B1-elektronik-posta-genel-bilgi
https://www.btk.gov.tr/kay%C4%B1tl%C4%B1-elektronik-posta-genel-bilgi
http://www.btk.gov.tr/bt/kep/dokumanlar/Kep.pdf
https://www.btk.gov.tr/kay%C4%B1tl%C4%B1-elektronik-posta-genel-bilgi
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4. maddede “Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda 

bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik 

sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin tespitini sağlayan, imzalanmış elektronik 

veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan 

elektronik imzadır.”şeklinde tanımlanmıştır. Aynı kanunun 5 inci maddesine göre 

güvenli elektronik imza elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğurmaktadır.  

 

Güvenli elektronik imza başlıklı TTK madde 1526(3) ve devamında ise “(3) 

“Ticaret şirketleri ile gerçek ve tüzel kişi diğer tacirlere ilişkin olarak, bu Kanunun 

zorunlu tuttuğu bütün işlemler elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile de 

yapılabilir. Bu işlemlerin dayanağı olan belgeler de aynı usulle elektronik ortamda 

düzenlenebilir. Zaman unsurunun belirlenmesi gereken ve yönetmelikle275 düzenlenen 

hâllerde güvenli elektronik imzaya eklenen zaman damgasının tarihi, diğer hâllerde 

merkezî veri tabanı sistemindeki tarih esas alınır.”  

(4) Şirket adına imza yetkisini haiz kişiler şirket namına kendi adlarına üretilen 

güvenli elektronik imzayla imza atabilirler. Bu durumda, kullanılacak nitelikli elektronik 

sertifikalarda sertifika sahibi alanı içerisine, sertifika sahibinin ismiyle birlikte temsil 

ettiği tüzel kişinin de ismi yazılır. Bu husus tescil ve ilan edilir. 

 

(5) Bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarının uygulanmasına ilişkin usul ve 

esaslar 26 ncı maddede düzenlenen yönetmelikle gösterilir.” hükmü yer almaktadır. 

Burada yer alan düzenleme elektronik ortamda düzenlenecek faturanın şekli ve tanzimine 

ilişkin bir düzenleme olmayıp faturaların iletimi ve güvenliğiyle ilgilidir. 

                                                 
275 6335 sayılı Kanun’un 40 ıncı maddesi ile, 1526 ncı maddesinin beşinci fıkrasında yer 

alan “tüzükte” ibaresi “yönetmelikte” şeklinde değiştirilmiştir. 
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Önceki bölümlerde anlatılan elektronik faturanın kaynağının doğruluğu, 

değişmezliğinin sağlanması ile ilgili olarak TTK güvenli elektronik imza ve KEP 

sistemini öngörmüştür. Ancak bu faturaların içeriğine ilişkin veriler bu sistem üzerinde 

saklanmamaktadır. Yani bu sistem üzerinden güvenli elektronik imzayla muhatabına 

gönderilen bir belgenin içeriğinin VUK kapsamında elektronik fatura olup olmadığını 

KEP hizmet sağlayıcısı bilememektedir. Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayacısı 

(KEPHS), sadece bu belgenin yolda bozulmadan sahibine iletimiyle yükümlüdür. 

Dolayısı ile sistem doğrudan bir elektronik faturalama çözümü değildir. Yani e-faturanın 

düzenlenmesi, birlikte işler bir yazılım çözümü, yasal süreler boyunca muhafaza edilmesi 

döngüsü şu an için KEP’in içerisinde tasarlanmamıştır. Sistemden geçen bir faturaya 

ulaşılmak istenmesi halinde bunun (KEPHS) tarafından saklanması gerekecektir. Bu 

katma değerli bir hizmet olarak mükellef tarafından talep edilebilir ve KEPHS tarafından 

yönetmeliğin 14. maddesine göre sunulabilir. Ancak VUK Tebliğlerinde belirtilen bir 

saklama hizmeti verebilmeleri için, doğrudan kanunda bu işin üçüncü kişilere 

devredilmesi (outsourcing) ile ilgili hak ve yükümlülükler açıkça söz konusu olmamakla 

beraber sadece ilgili VUK genel tebliğlerinde düzenlediği gibi saklama hizmeti veren 

kuruluş izni almaları gerekecektir.  

 

Yeni TTK 82(d)’ye göre 64 üncü maddenin birinci fıkrasına göre yapılan 

kayıtların dayandığı belgeleri saklama yükümlüğünde süre 10 yıl olup elektronik ortamda 

faturaların saklanması ve ibrazıyla ilgili hususların da 1525(2) maddesinde belirtilen 

Yönetmelikte KEPHS, “KEP sisteminin tüm süreçlerine ve işleyişine ilişkin bilgi ,belge 

ve elektronik veriler ile işlemlerin yapıldığı zamana ve işlemleri yapan kişiye kişilere ait 

bilgileri içeren kayıtları gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini koruyarak en az yirmi 
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yıl süreyle saklamakla”276 yükümlüdür. Birlik mevzuatında bir faturanın yaşamı, 

düzenlemesinden muhafazası gereken sürenin sonuna kadar olduğu göz önüne alınırsa 

elektronik ortamdaki faturaların ve faturanın doğru olduğuna, içeriğinin 

değiştirilmediğine ilişkin her türden elektronik kaydın, verinin, veritabanı dosyasının, 

depolanma ortamının yanı sıra faturayı doğruyalan ve görüntüleyen araçların tümünün 

erişimin sağlanmasının KEPHS faturaları kendisi saklamadıkça veya mükellef bilgi işlem 

sisteminde gerekli saklama kuralları konmadıkça tespiti sorunlu olabilecektir.  

 

6. Vergi Usul Kanununda Faturaya İlişkin Genel Düzenlemeler ve Şekli 

Hükümler 

Vergi Usul Kanunda fatura şekle sıkı sıkıya bağlı belge olarak nitelendirilirken 

şekle uygun olmayan faturalar ise vergi cezaları bakımından suç sayılarak bunun cezaî 

müeyyideleri düzenlenmiştir.277 Vergi matrahı mükellef tarafından tutulan kayıt ve 

hesaplara dayanılarak tespit ve beyan olunduğundan 278 Bu kayıtların geçerliliği, 

belgelemeye bağlı olduğundan bu belgeler bir yandan mükellefin beyanının doğruluğunu 

göstermesi diğer yandan da vergi denetiminin aracını ve bazını teşkil etmesi279 nedeniyle 

önem arz ettiğinden VUK kapsamımda faturanın tanımı, şekli, tanzimi ve düzenlenme 

                                                 
276 25/08/2011 tarih ve 28036 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kayıtlı Elektronik 

Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik m.16(ı), 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/08/20110825-7.htm, erişim tarihi, 

20/10/2019. 

277 Ünal, op. cit., s. 55. 

278 Özbalcı, op. cit., s.549. 

279 Ibid., s. 549 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/08/20110825-7.htm
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zorunluluğu e-Faturaya ilişkin TTK’ya göre daha detaylı düzenlemelerin yer aldığı 

görülmektedir. 

 

Mükellefin en önemli ödevlerinden biri de işlemlerini belgeye bağlaması 

gereğidir.280 Vergi Usul Kanununa göre aksine hüküm olmadıkça tutulan defterlerde yer 

alan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelerle ilgili bulunan kayıtların tevsik 

edilmesi zorunludur. (VUK. md. 227). Belge düzeni beyan usulünün zorunlu bir 

tamamlayıcısı olduğundan mükellefler matrahın saptanmasında ve beyanında gelir ve 

giderlerini belgeye bağlayacaklardır.281 Usulüne uygun belgelerle kayıtların tevsik 

edilememesi halinde kayıtlar sağlığını kaybetmektedir.282 Bu nedenle belgeleme vergi 

denetimi açısından önemli olduğu kadar mükelleflerin ispat yükü açısından da 

belirleyicidir.283  

 

Kayıt ve muamelelerin tevsiki ile ilgili vesikalardan biri de faturadır. Vergi 

mevzuatı açısından fatura, bir taraftan fatura verenin vergiye tabi olacak gelirini 

ispatlayan bu nedenden ötürü tutmak zorunda olduğu defterlerin dayanağını oluşturan, 

diğer taraftan fatura alanın da giderini ispat eden bir belgedir.284  

 

                                                 
280 Sadık Kırbaş, Vergi Hukuku Temel Kavramlar İlkeler ve Kurumlar, Siyasal 

Kitabevi, Ankara, 1997, s. 94. 

281 Ibid., s. 94. 

282 Özbalcı, op. cit., s.549. 

283 Kırbaş, op.cit., s. 94. 

284 Ünal, op. cit., s.10. 
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213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesi hükmüne göre fatura, 

“satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı 

göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen 

ticari vesikadır.” İfade edilen tanımdan sonra gelmek üzere mezkur kanunun 230 

uncu maddesinde de, faturanın şekil şartları ile ilgili olarak aşağıda yer alan 

düzenlemeler yer almaktadır. 

 

Faturanın Şekli başlıklı VUK 230’a göre 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,” 

Söz konusu kanunun 232 inci maddesinde de fatura almak ve düzenlemek zorunda 

olanlara yönelik düzenlemelere gidilmiştir. 

 

Yukarıda yer alan düzenlemelere ilaveten faturaların düzenlenmesi sırasında 

uyulması gereken bazı kurallar ise Vergi Usul Kanunumuzun 231 inci maddesinde yer 

almaktadır. Anılan maddede yer alan hükümler uyarınca; 

1. “Faturaların sıra numarası dahilinde teselsül” ettirilmesi, 

2. “Mürekkeple, makine ile veya kopya kurşun kalemi ile” doldurulması, 

3. “En az bir asıl ve bir örnek” olarak düzenlenmesi, 

4. “Baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların 

imzası”nın bulunması ve “Malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten 
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itibaren azami yedi gün içinde” düzenlenmesi zorunluluğu bulunmaktadır. 

“Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş 

sayılır.”285 

 

Son olarak Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesi uyarınca “birinci ve ikinci 

sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan 

çiftçiler; 

 birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;  

 serbest meslek erbabına; 

 kazançları basit usulde tespit onunan tüccarlara; 

 defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere; 

 vergiden muaf esnafa, 

sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek 

ve almak mecburiyetindedir.” 

 

B. E-FATURANIN HUKUKİ ÇERÇEVESİ VE UYGULAMASI  

Birlik içerisinde ve dünyada elektronik fatura uzun zamandır takip edilen bir süreç 

olmasına rağmen ülkemizde yeni bir süreçtir. 2006-2010 dönemine yönelik olarak 

hazırlanan Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planında286 Elektronik Fatura ve Defter 

Uygulaması olarak adlandırılan 64 Nolu eylem ile, fatura ve defterlerin elektronik 

                                                 
285 213 sayılı VUK m.231(5) 

286 “Bilgi Toplumu Stratejisi ve Ek'i Eylem Planı” 11/07/2006 tarihli ve 2006/38 sayılı 

Yüksek Planlama Kurulu Kararı'yla onaylanmış olup, 28/07/2006 tarihli ve 26242 sayılı 

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. www.bilgitoplumu.gov.tr, Yayın No: 

DPT: 2698 ISBN 975-3957-7.  

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/
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ortamda tutulması ve resmi makamlara ibrazlarına imkan sağlayacak uygulamanın 

başlatılması hedeflenmiş ve bu çerçevede Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) 

sorumlu kurum seçilerek yürütülecek çalışmalarda, Türkiye Noterler Birliği, 

Üniversiteler, TÜRMOB (Türkiye Serbest Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler 

Odaları Birliği) ve ilgili kurum ve kuruluşlar ilgili olarak belirlenmiştir. 

 

05 Şubat 2009 Tarih ve 27132 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/3 No’lu 

Başbakanlık Genelgesi ile uygulamaya koyulan Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele 

Stratejisi Eylem Planı (2008-2010) içerisinde de 39 nolu eylem olarak yer almış ve bu 

çerçevede gerçekleştirilecek Elektronik Fatura Projesi ile ülke çapında uygulanacak ve 

bankacılık sistemiyle entegre bir elektronik fatura modelinin oluşturulmasında sorumlu 

ve koordinatör kuruluş olarak Gelir İdaresi Başkanlığı belirtilmiştir.  

 

Yukarıda belirtilen eylemlerin hayata geçirilmesi kapsamında atılan ilk adım 

Elektronik Fatura Kayıt Sitemi olmuştur. Sistem aşağıda kısaca özetlenmiştir. 

 

7. Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) 

Elektronik fatura konusunda atılmış bir başlangıç adımı olan “Elektronik Fatura 

Kayıt Sistemi, kurum ve kuruluşların düzenledikleri faturalarda bulunan bazı bilgilerin, 

belirlenen uygulama ve veri standartları çerçevesinde Gelir İdaresi Başkanlığı 

(Başkanlık) 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.”287 Genel hatları ile Elektronik 

                                                 
287 www.efatura.gov.tr, 20/10/2019.  

http://www.efatura.gov.tr/
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Fatura Kayıt Sisteminde, uygulama kapsamındaki mükelleflerin üretmiş oldukları 

faturalara ilişkin bazı bilgilerin belirlenen formata uygun olarak Gelir İdaresi Başkanlığı 

sistemine aktarılması suretiyle, düzenlemiş oldukları faturalarının VUK madde 253’e 

göre ikinci nüshalarının kağıt ortamında saklanması gereğini ortadan kaldırılmaktadır. 

Düzenlenen faturaların alıcılarına teslimi sırasında 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu 

hükümlerine uygun bir şekilde imzalanmış PDF (Portable Document Format-ISO 32000-

1) dokümanlarının kabul edilmiştir.  

 

Ancak PDF dokümanları, bünyesinde herhangi bir veri seti barındırmaması diğer 

bir ifade ile kurgu içerisinde taraflar arasında dolaşıma konu edilen doküman formatının 

yapısal olmaması nedeniyle farklı sistemlerin birbirleri ile entegre olmasına dolayısıyla 

faturalama süreçlerinin uçtan uça otomasyona tabi tutulmasına uygun değildir. Tüm 

ülkeyi kapsayan bir e-Fatura uygulaması olamadığı için uygulama sınırlı sayıda firmanın 

kullanımına sunulmuş ve kapsamı genişletilmemiştir.  

 

8. E-Faturayı İhdas Eden Tebliğ ve Getirilen Değişiklikler  

05 Mart 2010 tarih ve 27132 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

397 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile birlikte Gelir İdaresi Başkanlığı, 

taraflar arasında belirlenen standartlara288 uygun elektronik fatura mesajlarının 

dolaşımını sağlayacak bir alt yapı oluşturmuş ve Elektronik Fatura Uygulaması adı 

                                                 
288 Elektronik Fatura Uygulaması içerisinde dolaşıma konu edilecek elektronik fatura 

formatı olarak, UBL 2.0 Standardının özelleştirilmesi ile elde ettiği UBL-TR formatını 

benimsemiştir. UBL-TR, fatura ve sistem yanıtı olmak üzere iki adet belge tanımını 

içermektedir. Teknik mimari ve kılavuzlarla daha detaylı bilgi için 

https://ebelge.gib.gov.tr/efaturamevzuat.html, erişim tarihi 03/11/2019. 

https://ebelge.gib.gov.tr/efaturamevzuat.html
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verdiği söz konusu sistemi devreye almıştır. 2010 yılından 2019 yılına kadar geçen sürede 

söz konusu tebliğde gerek kapsam gerek süreler gerekse farklı belge türüyle 

ilişkilendirme açısından değişiklik yapan bir dizi tebliğ (415,421,433,448,454 Sıra Nolu 

VUK Genel tebliğleri) çıkmıştı. e-Dönüşümün hızıyla birlikte pek çok farklı belge 

türünün de hayata geçmesi ile giderek karmaşıklaşan geçmiş tebliğleri kaldırılarak yerine 

tek bir kaynaktan bilgilendirmeyi amaçlayan 509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği 

çıkarılmıştır. Bu çalışmada e-Faturanın ülkemizdeki dönüşüm hikayesinin daha açıklayıcı 

olması adına kaldırılan Tebliğlerin, 509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğde birleştirilmeden 

önceki hallerine de yer verilecektir. 509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ile getirilen 

değişiklikler de süreçteki gelişmeye ışık tutmak amacıyla belirtilecektir. 

 

509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği, elektronik belge türlerininin hayata geçmesini 

sağlayan kanuni dayanak, başvuru, uygulamaya alınma yönetimine ilişkin usuller, 

sorumluluk ve cezai müeyyideler, uygulamarda kullanılacak Mali Mühür ve elektronik 

sertifikalar vs. tüm e-belgeler için ortak hükümlerde düzenlenmiştir. E-belgelerin 

uygulamaları, geçiş süreleri ise belge türüne göre ayrı ayrı belirlenmiştir. 

 

“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 
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olup, kuruluşu, faaliyetleri, çalışma ve denetim esasları Cumhurbaşkanınca289 

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.”290 

 

Ayrıca “Maliye Bakanlığı, elektronik defter, belge ve kayıtlar için diğer defter, 

belge ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslardan farklı usul ve esaslar belirlemeye 

yetkilidir”.291 Tüm bu hükümlerin pratikte ifade bulmuş hali olarak faturanın elektronik 

belge olarak hukuki ve teknik olarak ihdasına ilişkin usul ve esaslar ilk olarak 397 Sıra 

Nolu Genel Tebliği’nde açıklanmaktaydı.  

 

Hem 509 hem de 397 Sıra Nolu tebliğlerde, elektronik kayıt, elektronik belge, e-

Fatura tanımları yapılmıştır. Ayrıca e-Fatura çözümü olan e-Fatura uygulamasının 

tanımına yer verilmiştir. Buna göre; elektronik kayıt : “Elektronik ortamda tutulan ve 

elektronik defter ve belgeleri oluşturan, elektronik yöntemlerle erişimi ve işlenmesi 

mümkün olan en küçük bilgi ögesini,”292 

 

                                                 
289 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 46 ncı maddesiyle, bu paragrafta yer alan 

“Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir. 

290 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 5766 Sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile değişen 

Mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası 

291 VUK Mükerrer 242 (Ek:28/12/2001-4731/4 md) 

292 509 Sıra Nolu VUK Genel Tebiliği 
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“Elektronik Belge: Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa 

göre düzenlenmesi zorunlu olan belgelerde yer alan bilgileri içeren elektronik kayıtlar 

bütününü,”293 

 

“Elektronik Fatura (e-Fatura): Bu Tebliğde yer alan şartlara uygun olan ve 

elektronik belge biçiminde oluşturulmuş faturayı”,294ifade etmektedir. 

 

Mülga 397 Sıra Nolu Tebliğ çıktığında, e-Fatura Uygulaması, Tebliğde elektronik 

belge olarak düzenlenen faturaların tarafları arasında dolaşımı ile ilgili oluşturma, 

gönderme ve alma zamanı gibi önemli kayıtların tarafsız bir biçimde tutulmasını 

sağlamak ve elektronik belge olarak oluşturulmuş herhangi bir belgenin sıhhatinden 

(format ve standartlara uygunluk, göndericinin kimliği ve doğruluğu, elektronik belgenin 

geçerliliği ve içeriğinin bütünlüğü) emin olmak amacı ile Başkanlık tarafından 

oluşturulan uygulamanın genel adı” olarak tanımlanmıştı. Pratikte bu tanımın şöyle bir 

faydası söz konusu idi. Belgenin kaynağının doğruluğunu ve içeriğinin bütünlüğünün 

sağlanması için Mali Mühür ve/veya NES yeterli olmakla birlikte faturanın elektronik 

ortamda alınıp alınmadığının tespiti konusunda yeterli değildir. Oysa faturanın 

alınmamasına ilişkin Kanunun öngördüğü cezalar söz konusudur. Bir de faturaya 

yapılacak itiraz süreleri bakımından faturanın teslim süresi anlamlıdır. Bunun için Gelir 

İdaresinin tarafsız bir biçimde izlediği e-Fatura veri akışının kayıtları önem taşımaktadır. 

509 Sıra Nolu Tebliğde ise “e-Fatura uygulaması, Başkanlık tarafından belirlenen 

standartlara uygun mesajların taraflar arasında güvenli bir şekilde aktarılamasına 

imkan sunan faturanın elektronik ortamda oluşturulması, iletilmesi, muhafazası, ibrazı 

                                                 
293 Ibid. 

294 509 Sıra  Nolu VUK Genel Tebliği ve mülga 397 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği 
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ve raporlamasını kapsayan uygulamadır.” şeklinde tanımlanmıştır. Burada raporlama 

ifadesi ile mülga tebliğde ifade edilen tarafsız şekilde veri akışının izlenmesinin 

kavranmaya çalışıldığı düşünülmektedir. Ancak e-Faturaya ilişkin yapılacak itirazlarda 

eski tebliğde yer alan ifadelerin taraflar ve üçüncü kişilerin kararlarında daha açıklayıcı 

olduğu düşünülmektedir. Görüldüğü üzere e-Fatura tanımı tebliğe bağlanmıştır. 

Elektronik fatura ancak tebliğde yer alan şartlara uygun olarak oluşturulan elektronik 

belgeyi ifade etmektedir. 

 

Her iki Tebliğde de, düzenlenen e-Faturanın, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt 

fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip olduğu vurgulanmıştır. 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 düzenleyebileceklerdir. Ancak aynı mal veya hizmet satışı işleminde hem kağıt 

faturanın hem de elektronik faturanın bir arada düzenlenmesi mümkün değildir. Yani 

kağıt fatura ve elektronik fatura paralel olarak kullanılmamaktadır. Bu durum e-Faturanın 

kağıtla aynı niteliği taşımasından ileri gelmektedir. 397 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğinde 

kağıt fatura düzenlenmesi müşterinin talebine bağlanmıştır. Bu durumda yalnızca kağıt 

fatura düzenlenmesi zorunludur. Aynı muamele için hem kağıt hem e-Fatura 

düzenlenemeyecektir. Benzer şeklide 509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğinde ise aynı 

muamele için hem kağıt hem e-Fatura düzenlenemeyeceği hükmü yer almaktadır.  509 

Sıra Nolu VUK Genel Tebliğinde e-Fatura da dahil Tebliğ kapsamındaki tüm e-belgelerin 

kağıt olarak düzenlenebileceği haller ile istisnalar sayılmıştır. Buna göre: 

1. “Başkanlığın ve e-belge uygulamalarına taraf olan diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarının sistemlerinde meydana gelen arıza, kesinti ve bu sistemlerde 

yapılan bakım,” 
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2. Mükellefin ve Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin sistemlerinde 

meydana gelen arıza, kesinti ve planlı bakım halleri. (Ancak burada tüm bu 

belirtilen mücbir sebep hallerinin ispat veya tevsik edilmesi ayrıca planlanan 

bakımın yazılı bildirimle belirtilen süreyi aşmaması şartı aranmaktadır.) 

3. Uygulamada kulllanılan Mali Mühür veya elektronik imza aracının 

arızalanması veya çalınması (tevsik edilmek şartıyla ve yenilerinin temini 

süresince) 

Bu şekilde belge düzenlenmesi istisnai bir durum olup süreklilik arz 

etmemelidir. Söz konusu mücbir sebep hallerinin ortadan kalkması ile yeniden 

e-belge düzenlenmesi beklenmektedir.  

4. E-belge olarak düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin kağıt olarak 

düzenlenebileceği bir diğer hal ise Bakanlık veya Başkanlık tarafından e-belge 

yerine kağıt olarak düzenlenmesine izin verilmesidir. (tebliğ, sirküler, teknik 

kılavuzlar ve duyurularla) 

5. “Bu Tebliğe konu e-belge uygulamalarına dahil olan mükellefler uygulamaya 

dahil oldukları tarihin içinde bulundukları ayın ( e-Fatura ve e-Arşiv Fatura 

uygulamaları için 7. Günü) sonuna kadar söz konusu belgeleri kağıt olarak 

düzenleyebilirler.”Ancak aynı muameleye hem e-belge hem kağıt belge 

düzenleyemezler. Uygulamaya dahil olunan ayın sonundan (e-Fatura ve e-

Arşiv Fatura uygulamaları için 7. Gününden) itibaren e-belge düzenlenmesi 

zorunludur. 

 

e-Fatura Uygulamasının sağlıklı bir biçimde gelişimini sağlamak amacı ile Gelir 

İdaresi Başkanlığı, uygulamanın kademeli bir biçimde yaygınlaştırılmasını 

planlamaktaydı. Bu bakımdan başlangıç olarak, anonim ve limited şirket statüsünü haiz 

mükelleflerin uygulama kapsamında e-Fatura gönderme ve/veya almasına izin verilmesi 
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uygun görülmüştü. Gerçek kişilerin ise e-Fatura Uygulaması bünyesinde e-Fatura 

göndermeleri ve almaları (mülga 397 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğinde EFKS 

mükelleflerinin gerçek kişilere düzenledikleri hariç olmak üzere)295 mümkün değildi. 

Tebliğin 8 inci bölümündeki istisna yukarıda anlatılan Elektronik Fatura Kayıt Sistemine 

kayıtlı mükellefleri içermektedir. EFKS, e-Fatura uygulamasından önce başlayan bir pilot 

uygulama olduğundan mevcut durumda faturalarının elektronik gönderimini büyük 

oranda gerçek kişilere yapan bu mükellefler kapsam dışında tutulmuşlardı. 

  

Mülga 397 Sıra nolu Tebliğde “gerçek kişi olmayanlar ile anonim ve limited şirket 

statüsünde bulunmayanlardan e-Fatura göndermek ve/veya almak isteyen kurum, kuruluş 

ve işletmelerin uygulama karşısındaki durumunun ve uygulamadan yararlanma 

prosedürleri, yapacakları yazılı başvuru üzerine Başkanlık tarafından”296 belirleneceği 

belirtilmişti. Bu kapsamda ileride kamu faturalarının e-Faturaya dönüştürülmesi 

hususunun değerlendirebileceği düşünülmekteydi. Nitekim sonradan çıkan 416,421,424 

Sıra  Nolu VUK Genel Tebliğleri ile bu kapsam genişletilmiş, 509 Sıra nolu VUK Genel 

Tebliği ile söz konusu Tebliğlerde e-Fatura uygulamasında yer alması gereken mükellef 

ve mükellef grupları aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 

 

1. “2018 veya müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatları veya 

satışları ile gayrisafi hasılatları 5 milyon TL üzeri olan mükellefler,297 

                                                 
295 Mülga 397 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği, https://www.gib.gov.tr/node/88067, erişim 

tarihi, 10.11.2019. 

296 Mülga 397 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği’nin 416 Sıra Nolu Tebliğle değiştirilmeden 

önceki hali. 

297 509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği. 

https://www.gib.gov.tr/node/88067
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2. 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 dahil)298 

3. Özel Tüketim Vergisi Kanuna ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa 

ve/veya ithal edenler299” 

4. Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı 

işlemlerine aracılık etmek üzere internet ortamında; 

- 23/10/2014 tarih ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi 

Hakkında Kanun’da tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari  

faaliyetlerin yaplmasına e-ticaret ortamı sağlayanlar (gerçek ya da 

tüzel kişi hizmet sağlaycılar), 

- motorlu araç satılması veya kiralanmasına yönelik ilan yayınlayan 

internet sitesinin sahipleri veya işletmecileri, 

- reklam yayınlayanlara aracılık eden internet reklamcılığı hizmet 

aracıları  

5. hal kayıt sistemi kapsamında sebve ve meyve ticareti yapanlar ve 

komisyoncular300 

 

                                                 
298 Ibid. 

299 Ibid. 

300 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği 

Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre 

komisyoncu veya tüccar olarak meyve ve sebze ticaretiyle iştigal eden mükellefler. 
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e-Fatura Uygulamasına dahil olan kullanıcılar bu tebliğde kağıt olarak fatura 

düzenlemesine olanak veren hükümler dışında faturalarını birbirlerine e-Fatura olarak 

düzenlemek ve almak zorundadır.301 “e-Fatura uygulamasına dahil olanlar kayıtlı 

olmayan mükelleflere sattıkları mallar ve ifa ettikleri hizmetleri için genel hükümler 

çerçevesinde kağıt fatura (e-Arşiv uygulamasına dahil olanlar/dahil olma zorunluluğu 

getirilenler ise uygulamaya dahil oldukları/zorunlulukların başladığı tarihten itibaren e-

Arşiv fatura) düzenlemek zorundadırlar.”302 

 

Bunlara ilave olarak bir diğer kullanıcı grubu olan kamu kurum ve 

kuruluşlarının303 uygulamadan yararlanma zorunluluğu, usul ve esasları Muhesabat 

Genel Müdürlüğünce Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemine göre belirlenir. 304 

 

Ayrıca Başkanlığın analiz ve incelemeler sonucunda risk gurubu ya da vergi uyum 

düzeyinde düşüklük tesbit ettiği mükellefeler ya da mükellef guruplarına faaliyet, sektör 

ve ciro tutarına bakılmaksızın geçiş hazırlığı için en az üç ay süre verilerek e-Faturaya 

geçme zorunluluğu getirilebilir.  

 

Bu tebliğde belirlenen hadlerin altında kalanlar ise istemeleri halinde 

uygulamadan faydalabilirler. 

 

                                                 
301 509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği. 

302Ibid.  

303 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanuna ekli cetvellerde yer 

alan idare, kurum ve kuruluşlar ve iktisadi kamu kuruluşları 

304 509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği. 
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Gümrük Beyannameli mal ihracı faturaları ile yolcu beraberi eşya ihracı 

faturalarında 1/7/2017 tarihinden itibaren olduğu gibi, e-Fatura uygulamasında bulunan 

mükelleflerin bavul ticareti kapsamında hali hazırda kağıt ortamda düzenledikleri ÖZEL 

FATURA’ların da 1.1.2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda ve e-fatura olarak 

düzenlenmesi zorunluluğu öngörülmektedir. İhracat faturalarının e-Fatura olarak 

düzenlenmesi zorunluluğu sadece Gümrük Beyannamesi ekinde yer alan mal ihracı  

faturaları için geçerlidir.305 Uygulamayı kullanarak fatura düzenlemek isteyen 

mükellefler; 

1- e-Fatura sistemine kayıtlı olmalıdır, 

2- Düzenleyecekleri ihracat faturalarında alıcı bilgilerine ilaveten Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığının306 bilgilerine de yer vereceklerdir,  

3-Düzenlenen faturalar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sisteminde görünecektir. 

Kılavuzdan anlaşıldığı kadarıyla burada e-Faturanın işleyiş süreci Ticaret Bakanlığı ile 

GİB arasındaki veri akışına dayanmaktadır. Ticaret Bakanlığı kendisine onay için gelen 

yolcu beraberi eşya ihracı faturalarını ve satın alınan malı, gümrük memurları aracılığıyla 

kontrol eden ve onaylayan kurumdur.307 Diğer deyişle kurgu, e-Faturanın sınır ötesi 

kullanımında alıcısına ulaştırılması üzerine değildir, gümrük ve başkanlık arasındaki veri 

akışını içermektedir. 

 

Mülga Tebliğin 8 inci bölümünde belirtilen istisna (EFKS kapsamında düzenlenen 

faturalar) hariç olmak üzere e-Faturanın, bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslara uygun 

olarak düzenlenmesi, gönderme veya alma işlemlerinin de Başkanlık tarafından 

                                                 
305 E-fatura Gümrük İşlemleri Kılavuzu Versiyon 1.8, Şubat 2018, s.6. 

306 Cumurbaşkanlığı Hükümet sistemi ile birlikte Ticaret Bakanlığı. 

307 E-fatura Gümrük İşlemleri Kılavuzu Versiyon 1.8, Şubat 2018, s.20.. 
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oluşturulan e-Fatura Uygulaması aracılığı ile gerçekleştirilmesi zorunludur. Faturaların 

elektronik belge olarak oluşturulması ve gönderilmesinde uyulması gereken format ve 

standartlar https://www.efatura.gov.tr/ (509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğinde 

“https://ebelge.gib.gov.tr” olarak değiştirilmiştir.) internet adresinde duyurulmuştur. 

Mülga Tebliğde, “bu tebliğde belirlenen usul ve esaslar ile söz konusu format ve 

standartlara uygun olarak düzenlenmeyen, düzenlense dahi e-Fatura Uygulaması 

aracılığı ile gönderilmeyen veya alınmayan herhangi bir elektronik belge, Vergi Usul 

Kanunu kapsamında düzenlenmiş fatura hükmünde değildir.”308 hükmü yer alırken 

509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği, “Vergi Usul Kanunu kapsamında düzenlenmiş 

fatura hükmünde değildir.” ifadesini “Bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslar ile söz 

konusu format ve standartlara uygun olarak düzenlenmeyen düzenlense dahi e-Fatura 

uygulaması aracılığı ile gönderilmeyen veya alınmayan herhangi bir belge, bu Tebliğ  

kapsamında düzenlenmiş e-fatura hükmünde değildir” olarak benimsemiştir.309 Öte 

yandan yine aynı Tebliğde, “Sorumluluk ve Cezai Müyeyideler” başlığı altında “Bu 

Tebliğde belirlenen usul ve esaslar ile ilgili teknik kılavuzlarda belirlenen format ve 

standartlara uygun olarak düzenlenmeyen e-Belgeler Kanun kapsamında düzenlenen 

belge olarak kabul edilemez.” denilerek yine 397 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğinin 448 

Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ile değişmeden önceki haline benzer bir durumun 

yaratıldığı düşünülmektedir. 

 

                                                 
308 397 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğinin 448 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ile 

değişmeden önceki hali. 

309 509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği. 

https://www.efatura.gov.tr/
file:///C:/Users/ENFLAPTOP-18/Desktop/509
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e-Fatura uygulamasında e-Fatura format ve standarda sıkı sıkıya bağlanmış ve 

sistemin işleyeceği yer belirtilmiştir. e-Fatura kullanımı sistemde kayıtlı olmayı ve 

belirlenen standartta e-fatura düzenlemeyi gerektirmektedir. 

 

Her iki Tebliğe göre 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.  

 

Uygulama üzerinden fatura gönderip almak için tüm kullanıcılara bir kullanıcı 

hesabı belirlenenecek, her hesabın işlevi ise kullanıcının niteliğine göre farklılık 

gösterecekti. Şöyle ki: Bilgi işlem sistemleri yeterli alt yapıya sahip kullanıcılar ve yeterli 

teknik alt yapıya sahip olamayan kullanıcılar iki farklı yoldan uygulamayı 

kullanabileceklerdi. 

 

 İlk grup yani yeterli alt yapıya sahip kullanıcılar bilgi işlem sistemlerini 

uygulamaya entegre ederek, 

 İkinci grup kullanıcılar, yeterli teknik alt yapıya sahip olamayanlar ise. 

Uygulamayı internet üzerinden Başkanlığın belirlediği adres üzerinden310  

 

Ancak 509 Sıra Nolu Tebliğ ile pek çok e-belge türü söz konusu olunca tüm bu 

belge uygulamalarının kullanılacağı yöntemler ortak hükümler altında düzenlendi ve 

özetle uygulamalardan yararlanma yöntemleri: 

 

                                                 
310 “e-Fatura Portalı” adresi “http://www.efatura.gov.tr”/ (509 Sıra Nolu VUK Genel 

Tebliğinde https://ebelge.gib.gov.tr olarak değiştirilmiştir.) 

http://www.efatura.gov.tr/
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1. Bilgi işlem sistemleri yeterli olmayan kullanıcılar için Başkanlık tarafından 

geliştirilen ve e-belge uygulamalarına ait işlevleri (fonksiyonlar) yerine 

getirmek üzere hazırlanan internet portalları, 

Yeterli alt yapıya sahip olamayan kullanıcılar için Başkanlığın geliştirdiği “e-

Fatura Portalı”, ile uygulamaya ait temel işlevler (fatura gönderme, alma) 

gerçekleştirilebilecektir. Bu uygulama özellikle KOBİ’ler açısından 

geliştirilen kullanıcı dostu bir uygulamadır. Portalı kullanacak kullanıcılar için 

de bir hesap oluşturulacaktır. Buradan e-Fatura gönderme ve/veya alma 

işlemleri portaldaki arayüzlerle yapabilecektir. Burada arayüzden kastedilen 

grafiksel kullanıcı arayüzüdür. (Graphical User Interface) 

 

2.  Özel entegratörler aracılığı  

Mükelellefler, e-belge gönderip alabilmeyi teknik yeterliğe sahip ve Başkanlıkça 

akredite edilmiş özel entegratörler aracılığı ile gerçekleştirebileceklerdir. Söz 

konusu entegratörler, adlarına çalıştıkları mükelleflerin ticari sır niteliğini haiz 

bilgilerini, e-belge işlemleri için zorunlu olan amaçlar (e-belgenin ve/veya 

raporların oluşturulması, imzalanması, alınması ve gönderilmesi) dışında 

kullanamazlar ve üçüncü kişilerle paylaşamazlar.  

 

Aynı zamanda e-belgelerin erişimi, görüntüleyip sorgulayabilme ve 

doğrulayabilmeye yönelik tebirleri de yerine getirmek durumundadırlar. Özel 

entegratör olmak isteyen mükellefler gerekli belgelerle Başkanlığa başvuruda 

bulunabilirler. Ancak özel entegratörden hizmet alımı mükellefin muhafaza ve 

ibraz yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 
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3. Doğrudan entegrasyon yöntemi olarak belirlendi. 

“Bilgi işlem sistemleri yeterli olan kullanıcıların, gerekli entegrasyonu 

sağlamaları koşulu ile e-Fatura Uygulamasını doğrudan kendilerine ait bilgi 

işlem sistemleri aracılığı ile kullanmaları mümkündür.”311 Bu şekilde kullanmak 

isteyenler bilgi işlem sistemlerinde istenen hazırlıkları tamamlayarak Başkanlığa 

başvuruda bulunabileceklerdir. 

 

Başkanlık Uygulamayı doğrudan entegre olarak kullanmak isteyenlere “….genel 

entegrasyon usulleri belirleyebileceği gibi bilgi işlem sistemleri, kapasite, iş gerekleri ve 

ihtiyaçları gibi hususları göz önüne alarak özel entegrasyon usulleri de belirleyebilir.” 

312 

 

e-Faturaların313 veri bütünlüğü ve kaynağının inkar edilemezliği, Mali Mühür ve 

nitelikli elektronik sertifika314 ile garantiye alınmaktadır yani faturayı gönderenin 

kimliğinin tespiti, içeriğinin yolda bozulmadığı ve değiştirilmediğinin garantisi Mali 

Mühür ve nitelikli eletronik sertifika ile sağlanmaktadır. e-Faturaların güvenliğine ilişkin 

olarak burada e-imzanın güvenlik fonksiyonları buna ilave olarak mesajların mahremiyeti 

de göz önünde bulunarak şifrelenebilmesine olanak tanıyan Mali Mühür kullanımı 

öngörülmüştür. Ancak Mali Mühür 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda yer 

almamakla beraber Kanunda kurum imzası da düzenlenmemiştir. İşte bu ihtiyaçlardan 

                                                 
311 397 Sıra nolu VUK Genel Tebliği ve 509 VUK Genel Tebliği. 

312 509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği. 

313 397 Sıra Nolu Tebliğde sadece e-faturalar sayılmışken 509’da bu kapsama tüm e-

belgeler alınmıştır. 

314 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunuyla getirilen NES. 
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hareketle “VUK kapsamında yapılacak düzenlemeler çerçevesinde kullanılmak üzere, 

tüzel kişi ve diğer kurum, kuruluş ve işletmelere ait veri bütünlüğünün, kaynağın ve 

içeriğin garanti altına alınması ile gerekli durumlarda gizliliğin sağlanması 

fonksiyonlarının yerine getirilmesi amacı ile oluşturulan ve e-Fatura Uygulaması 

bünyesinde yapılan işlemlerde kullanılması zorunlu olan Mali Mühür”315 geliştirilmiştir. 

Teknik anlamıyla “Başkanlık adına TÜBİTAK-UEKAE tarafından hazırlanan elektronik 

sertifika alt yapısını ifade etmektedir.”316 Sadece tüzel kişiler ve diğer kurum, kuruluş 

işletmer için değil istemeleri halinde gerçek kişi mükelleflere de e-belge uygulamalarında 

kullanılmak üzere yukarıda sayılan amaçlarla TÜBİTAK-UAKAE tarafından Başkanlık 

adına hazırlanan sertifika alt yapısını ifade eden Mali Mührü kullanabileceklerdir. 

 

“Kullanım alanı ve bahsedilen fonksiyonları nedeni ile Mali Mühürün, kurumun 

bildirilen yetkili veya yetkililerinin kontrolü altında kullanılması, yetkili kişi veya kişilerin 

değişmesi halinde de yeni yetkili veya yetkililerin derhal belirlenmesi ve bunlara ait 

bilgilerin Başkanlıkça belirlenecek yöntemlerle bildirilmesi zorunludur.”317 

 

“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 yapılması 

gerekmektedir.”318 

 

                                                 
315 Mülga 397 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği 

316 Ibid. 

317 509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğ ve Mülga 397 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği 

315 509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğ ve Mülga 397 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği 
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“e-Belge uygulamalarından yararlananların, e-belgelerini kendi Mali Mühürleri 

veya nitelikli elektronik sertifikaları ile imzalamaları esastır. Ancak e-belge 

uygulamalarını özel entegratörlerce kullananlar e-belgelerinin onaylanması için özel 

entegratörlerin Mali Mühür sertifikalarını da Başkanlıkça teknik kılavuzlarda beliritilen 

esaslara göre kullanabilirler. Özel entegratör ile yapılan sözleşmede kullanıcı hesabı ile 

yapılabilecek işlemler açıkça belirtilerek taahhüt edilecektir.”319 

 

509 Sıra Nolu VUK Genel Teliğinde Mali Mührün HSM320’le kullanımının da 

mümkün olduğu belirtilmiştir. HSM’ler, işletim sisteminden ayrı olarak modüler 

kullanılabilen, tek bir akıllı kartın yapabileceğinden daha hızlı imzalama ve şifreleme 

yapabilecek olan donanımsal aygıtlardır. Burada HSM’lerin kullanımı büyük hacimli 

fatura düzenleyen mükelleflerin faturaları imzalama ve doğrulama süreçlerinde zaman 

performansı sağlaması açısından öngörülmüştür.  

 

Her iki tebliğe göre düzenlenen e-belgeler (e-Fatura da dahil) VUK ilgili 

hükümlerine göre yasal süreler boyunca muhafaza ve istendiğinde ibraz edilmelidir. 

 

                                                 
319 E-fatura Uygulaması Özel Entegrasyon Kılavuzu, Aralık 2018, s.11, 

https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-

FaturaUygulamasiOzelEntegrasyonKilavuzu-v1.10.pdf,  

erişim tarihi, 10/11/2019. 

320 HSM (Hardware Security Module- Donanımsal Güvenlik Modülü) 509 Sıra Nolu 

VUK Genel Tebliğinin kısaltmalar bölümünde de tanımlandığı üzere HSM’ler “içerisine 

Mali Mühür sertifikası yüklenilebilen birim zamanda akılllı karttan çok daha fazla işlem 

yapabilme kapasitesine sahip aracı”ifade eder. 

https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-FaturaUygulamasiOzelEntegrasyonKilavuzu-v1.10.pdf
https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-FaturaUygulamasiOzelEntegrasyonKilavuzu-v1.10.pdf
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“e-Faturanın veri bütünlüğünün sağlanması ile kaynağının inkar edilemezliği 

Mali Mühürle garanti altına alınmaktadır. Mührün doğruluk ve geçerlilik kontrolünün 

ancak elektronik ortamda yapılabilmesi nedeniyle e-Faturanın kağıda basılarak 

saklanması söz konusu değildir. Bu nedenle mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-

Faturaları, üzerindeki Mali Mühürü de (509 Sıra Nolu Tebliğde Mali Mühür veya 

elektronik imzayı da şeklindedir) içerecek şekilde kanuni süreler dahilinde kendi 

bünyelerindeki elektronik, manyetik veya optik ortamlarda muhafaza ve istendiğinde 

elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla ibraz edeceklerdir”.321 

 

“Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, arşivlenen faturaların (“faturaların” ifadesi 

509 Sıra nolu VUK Genel Tebliğinde “belgelerin” ifadesiyle değiştirilmiştir) 

doğruluğuna, bütünlüğüne ve değişmezliğine ilişkin olan her türlü elektronik kayıt ve 

veri, veritabanı dosyası, saklama ortamı ile doğrulama ve görüntüleme araçlarının 

tümünü kapsamakta olup, e-Faturalara istendiğinde kolaylıkla erişebilmeyi, anlaşılabilir 

ve eksiksiz bir biçimde görüntüleyebilmeyi ve faturaların okunabilir kağıt baskılarını 

üretebilmeyi sağlayacak biçimde yerine getirilmelidir”322. Muhafaza ibraz 

yükümlülüğünde sadece makinelerin okuyabileceği verilerin saklanmasının yeterli 

olmadığı aynı zamanda okunabilir, anlaşılabilir ve eksiksiz kağıt baskıların alınması 

gerektiği de anlaşılmaktadır. Böylece ihtilaflı durumlarda ya da denetimlerde faturanın 

ibrazı gereken hallerde ortaya çıkabilecek sorunların önüne geçilmek istenmiştir.  

 

Mülga 397 Sıra Nolu Tebliğde “Mükelleflere ait e-Faturaların yine mükelleflere 

ait bilgi işlem sistemlerinde saklanması gerekmekte olup, üçüncü kişiler nezdinde ya da 

                                                 
321 509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğ ve Mülga 397 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği 

322 397 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği 
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yurt dışında yapılan saklama işlemi Başkanlık açısından herhangi bir hüküm ifade 

etmemektedir.”323denmekteydi. 421 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğinde bu durum 

değiştirilmiştir. Artık üçüncü kişiler nezdinde de saklama yapılabilecektir.324 Bu husus, 

509 Sıra Nolu VUK Tebliğinde de üçüncü kişiler nezdinde saklama yapılabileceği ancak 

bunun mükellefin muhafaza ve ibraz sorumluğunu kaldırmayacağı belirtilerek yer 

almıştır. “Arşivlemenin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti 

Kanunlarının geçerli olduğu yerlerde yapılması zorunluluğu, yurt dışında da ikincil bir 

arşivleme yapılmasına engel teşkil etmez”.325 Buradan arşivlemenin esas olarak Türkiye 

Cumhuriyeti sınırları içerisinde yapılmasının gerektiği ya da Türkiye Cumhuriyeti 

kanunlarının geçerli olduğu yerlerde yapılmasının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır. 

Faturalara istendiği anda hiçbir zorlukla karşılaşılmadan süratle ulaşılması açısından bu 

hüküm düşünülmüştür. Gelişen teknolojiler göz önüne alındığında yurtdışında arşivleme 

ve yedekleme maliyetlerinin düştüğü gözlemlenmekte ancak bunlara erişimde farklı ülke 

yasalarının geçerli olması ve bu arşivleme sürecinin akamete uğraması riskinin böylece 

konu dışı edilmesi amaçlanmıştır. Ancak ikincil arşivlemenin yurt dışında yapılmasına 

bir engel getirilmemiştir. 

 

EFKS kapsamındaki mükelleflerin Tebliğin yayımından itibaren bir yıl içinde e-

fatura uygulamasına entegre olmaları gerekmektedir.326 Bu hükümden de anlaşılacağı 

                                                 
323Ibid.  

324 Konu ile ilgili detay bilgi tez çalışmamızın “4. E-defter Tutma ve E-Fatura Kullanma 

Zorunluluğu” başlıklı bölümünde verilmiştir. 

325 509 Sıra nolu VUK Genel Tebliği. 

326 397 Sıra Nolu Vuk Genel Tebliği. 
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üzere EFKS uygulmasının e-Fatura uygulamasına geçilmek üzere bir adım olması 

düşünülmüştür.  

 

Mülga Tebliğde “Başkanlık tarafından bu Tebliğde yer alan usul ve esaslara 

aykırı biçimde e-Fatura düzenleyen mükellefler hakkında, işledikleri fiile göre Vergi Usul 

Kanununda öngörülen cezalar uygulanır.327” ifadesi yer almaktadır. Bu durum 509 Sıra 

Nolu VUK Genel Tebliğinde korunmuştur. 

 

Denetime ilişkin olarak “Başkanlık, gerek görmesi halinde uygulamadan 

yararlanan mükelleflerin bilgi işlem sistemini/sistemlerini denetleme yetkisine sahiptir. 

Bu denetimler sırasında mükellefler, gerekli her türlü imkanı (uygun donanım ve 

yazılımlar, terminallere ulaşım izinleri ve uzman personel gibi) sağlamak zorundadır.”328 

Her iki tebliğde de “….mükellefler, bilgi işlem sistemini/sistemlerini oluşturan yazılım, 

donanım, dosya, dokümantasyon ve diğer unsurları, hiçbir şekilde kısmen veya tamamen 

vergi inceleme elemanlarının ve Başkanlıkça görevlendirilecek personelin erişimini ve 

denetimini engelleyecek bir sözleşme veya lisansa konu edemezler.”329denmektedir. 

 

e-Fatura Uygulaması için de geçerli olacak şekilde VUK Mükerrer 242(2) beşinci 

bendinde belirtilen “özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir şirketin kurulması durumunda, 

                                                 
327 Ibid. 

328 397 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğinin 447 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ile değişen 

hali 

329 509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ve 397 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği. 
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……..e-belge uygulamaları kapsamında verilebilecek hizmetlere ilişkin usul ve esaslar, 

kurulacak şirket tarafından belirlenecek esaslara göre devam ettirilebilir.”330 

 

 

9. Gerçek Kişilerin e-Fatura Düzenleyebilmeleri ve Diğer Yenilikler  

416 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğle331, 397 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin332 

dördüncü bölümü değiştirilmiştir. VUK 232 nci maddesine göre fatura düzenlemek 

zorunda olan mükelleflere e-Fatura gönderip ve/veya alma izni verilmiştir.  

 

Böylece VUK 232 inci maddesi kapsamında fatura düzenleme mecburiyetinde 

olan gerçek kişi mükelleflerin e-fatura düzenleyebilmelerinin önü açılmıştır. Tebliğde 

gerçek kişi mükelleflerin e-fatura uygulamasından faydalanırken, 5070 sayılı Elektronik 

İmza Kanununa uygun nitelikli elektronik sertifikayı kullanmaları bir zorunluluktur. 509 

Sıra Nolu VUK Genel Tebliğinin gerek Mali Mühür gerekse e-fatura uygulamasına geçiş 

zorunluluğu bölümlerinde söz konsusu Tebliğin içerik bakımından korunduğu 

gözlemlenmektedir. 

 

10. E-Defter Tutma ve E-Fatura Kullanma Zorunluluğu  

397 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği’ne bir yenilik de adı geçen tebliği değiştiren 

421 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ile belli bir mükellefe gurubuna elektronik defter ve 

                                                 
330 509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği. 

331 28/06/2012 tarih ve 28337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

332 397 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğinin 5/3/2010 tarihli ve 27512 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan hali. 
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elektronik fatura tutma zorunluluğu getirilmesidir.333 Buna göre aşağıdaki mükellef 

grupları elektronik defter tutmak ve elektronik fatura uygulamasına dâhil olmak 

zorundadır. 

“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.334 

 

 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.”335 

 

Bu kapsamdaki mükelleflerin birbirlerine yapmış oldukları mal ve hizmet 

satışlarını da kavramak amacıyla uygulama üzerinden yapılması belirlenmiştir.336 

 

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.”337 

                                                 
333 Tebliğ, VUK mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının 1 ve 3 üncü bendi ve aynı 

Kanunun mükerrer 242 nci maddesinin ikinci fıkrasında verilen yetkilere dayanılarak 

çıkarılmıştır. 

334421 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği. 

335 Ibid. 

336 433 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ile bu geçiş süresi 01/04/2014 olarak belirlenmiştir.  

337 Ibid. 
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Elektronik fatura kullanma ve elektronik defter tutmanın zorunlu hale getirilerek, 

vergi uyumunda artış ve kayıt dışının önlenmesi amaçlanmıştır.338 Buradan hareketle 

mükellef gruplarının seçiminin tesadüfi olmadığı vergi kayıp ve kaçağının olduğu 

alanlara yönelik olarak tespit edildiği ve elektronik defter ve elektronik faturanın birlikte 

kullanımının vergi denetimini kolaylaştırması açısından bir arada düşünüldüğü 

anlaşılmaktadır. 

 

Tebliğle birlikte getirilen bir diğer yenilik ise mükelleflerin, e-fatura gönderip 

almada bilgi işlem teknik düzeyi yeterli ve Başkanlığın akredite ettiği özel entegratörler 

kullanabilmelerinin sağlanmasıdır. Tebliğe göre mükellefin yani burada fatura 

düzenleyen ve alan mükellefler kastedilerek, elektronik fatura gönderme ve alma işlerini  

özel entegratörlerin bilgi işlem sistemi aracılığı ile gerçekleştirmeleri, kendilerinin 

muhafaza ve ibraz ödevini etkilemez yani bu ödevlerin sorumluluğu yine mükellefe 

aittir.339  

 

Tebliğ, mükellefe e-Fatura uygulamasını kullanmada bir alternatif getirmiştir. 

Bunun pratikte bir faydası bulunmaktadır çünkü bu tür bilgi işletim sistemlerinin varlığı; 

7/24 bilgi alışverişini gerçekleştirebilecek şekilde çalışması her mükellefin elininin 

altında bulunduramayacağı bir alt yapı ve nitelikli personel çalıştırılmasını gerektirir. 

Mükellefi bu zorunluluk ve maliyetten kurtarmak amacıyla aynı zamanda e-Fatura bilgi 

akışının bu tür sistemleri kullanabilenler aracılığı ile sağlıklı işlemesi ve elektronik 

belgelerin sıhhhatli şekilde muhafazası için böyle bir yöntem düşünülmüştür. Fakat yine 

tebliğde devamla “elektronik fatura gönderip alma işlemini özel entegrasyon izni alan 

                                                 
338 421 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği. 

339421 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ve 509 Sıra Nolu VUK Tebliğinde de yinelenmiştir. 
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mükelleflere ait bilgi işlem sistemi vasıtasıyla gerçekleştirmesi, muhafaza ve ibraz 

ödevlerini ortadan kaldırmaz” denilerek aslında çelişkili bir durum yaratılmıştır. Yani 

hem mükellef açısından fiilen zor olacak bir konuda bir alternatif getirilmiş hem de 

mükellefin tek başına yerine getirmekte zorlanacağı şeyin sorumluluğu mükkellefin 

kendisinden istenmiştir.  

 

Özel entegrasyon yapan mükelleflere elektronik fatura gönderip alma işleminde 

kullanılan bilgi işlem sistemi yazılım ve donanım alt yapısının Türkiye Cumhuriyeti 

sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu yerlerde 

bulunması zorunluğu gertirilmiştir. Kimlerin özel entegrasyon izni aldığı ise 509 Sıra 

Nolu VUK Genel Tebliğinde “https://ebelge.gib.gov.tr” internet adresinden 

yayımlanmaktadır.  

 

Mülga 397 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğinde 421 Sıra Nolu VUK Genel 

Tebliğiyle yapılan değişiklikle ile getirilen bir diğer yenilik ise üçüncü şahısların bilgi 

işlem sistemlerinde e-Faturaların saklanabilmesidir. “Mükelleflere ait elektronik 

faturaların yine mükelleflere ait bilgi işlem sistemlerinde saklanması esas olup üçüncü 

kişiler nezdinde de elektronik saklama yapılabilecektir. Başka mükelleflerden elektronik 

saklama hizmetinin alınması mükelleflerin elektronik faturalarının muhafaza ve ibraz 

sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Elektronik faturaların muhafazasının Türkiye 

Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu 

yerlerde yapılması zorunludur. Bu zorunluluk yurt dışında ikincil bir arşivleme 

yapılmasına engel teşkil etmez.”340 Söz konusu yenilik 509 Sıra Nolu VUK Genel 

Tebliğine de taşınmıştr. 

                                                 
340 421 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği. 
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Burada da özel entegrasyon iznine benzer şekilde çelişkili bir durum söz 

konusudur. Mükellefin üzerindeki maliyet baskısını kaldırmaya ve vergi denetimine esas 

teşkil edecek belgelerin sıhhatini güvence altına almaya çalışırken yine saklama ödevinin 

aslında mükellefe ait olduğu ama üçüncü kişiler nezdinde de saklama yapılabileceği 

vurgulanmıştır. VUK’da “Muhafaza ve İbraz Ödevi”; VUK’un 253’üncü maddesinde 

defter ve belgelerin muhafazası: “Bu kanuna göre defter tutmak mecburiyetinde olanlar, 

tuttukları defterlerle üçüncü kısımda yazılı vesikaları, ilgili bulundukları yılı takibeden 

takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza etmeye mecburdurlar.” şeklinde 

düzenlenmiştir. VUK m. 254’te “defter tutma mecburiyetinde olmayanların muhafaza 

ödevleri düzenlenmiştir. Buna göre mükellefler “232, 234 ve 235’inci maddeler 

mucibince almaya mecbur oldukları fatura ve gider pusulası ve müstahsil makbuzlarını 

tarih sırası ile tanzim tarihlerini takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile 

muhafaza etmeye mecburdurlar”. Görüldüğü gibi muhafaza ödevi mükellefin kendisine 

verilmiştir. Kanunda defter tutmak mecburiyetinde olanların, tuttukları defterler ve 

vesikaların bir başkası tarafından düzenlenmesi ve muhafazasına ilişkin açık bir hüküm 

bulunmamaktadır. Dolayısı ile bu tür bir saklamayı yapacak mükellef için kanunda bir 

yaptırım da öngörülmemiştir. Tebliğ, kanunda açıkça yer almayan bir durumu ihdas 

ederken VUK mükerrer 242/2 maddesinin ve mükerrer 257/3 maddesinin verdiği yetkiyi 

geniş bir biçimde kullanmıştır. Kanunda açıkça yer almayan bu duruma ilişkin ceza 

konusunda sıkıntı çektiğinden esas olanın mükellef nezdinde saklanma olduğu veya 

üçüncü kişiler nezdinde yapılan saklamanın mükellefin sorumluluğunu kaldırmayacağı 

gibi ifadelerle mükellefi zor durumda bırakacak bir tablo yaratılmıştır. Ayrıca bu durum 

bu saklama görevini yapacaklar ve/veya e-Fatura düzenleme ve iletme görevi yapacak 

özel entegratörler için de geçerlidir. Sıhhatli bir saklama yapmadıklarında caydırıcı cezai 

hüküm açık şekilde belli değildir. Kanunda yer almayan bu durumun da vergi kayıp ve 

kaçağına mahal verilmesi riskini arttırabileceği düşünülmektedir. 
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Mülga 397 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği “Muhafaza ve İbraz Bölümü” nde 

“Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, arşivlenen faturaların doğruluğuna, bütünlüğüne ve 

değişmezliğine ilişkin olan her türlü elektronik kayıt ve veri, veritabanı dosyası, saklama 

ortamı ile doğrulama ve görüntüleme araçlarının tümünü kapsamakta olup, e-Faturalara 

istendiğinde kolaylıkla erişebilmeyi, anlaşılabilir ve eksiksiz bir biçimde 

görüntüleyebilmeyi ve faturaların okunabilir kağıt baskılarını üretebilmeyi sağlayacak 

biçimde yerine getirilmelidir.”341 Bu yükümlülük, elektronik faturaların üçüncü kişiler 

nezdinde muhafaza edilmesi durumunda muhafaza eden için de yasal süreler içinde 

geçerlidir.342  

 

Tebliğin “Sorumluluk ve Cezai Sorumluklar” başlığı altında 397 Sıra Numaralı 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği “kapsamında bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu 

yöntemiyle elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükellefler, sistemlerini 

kesintisiz 7 gün 24 saat fatura ve ilgili mesajları alabilir ve gönderebilir halde açık 

tutmak zorundadırlar. Mücbir sebepler dışında bu zorunluluğa uymayan mükelleflerin 

entegrasyon izinleri iptal edilecek olup, elektronik fatura uygulamasını sadece portal 

yöntemiyle kullanabileceklerdir.”3437/24 sistemin çalışır bulundurulması 509 Sıra Nolu 

VUK Genel Tebliğinde yer almamış mükellef, e-Fatura Kılavuzuna yönlendirilmiştir. 

Ancak 421 Sıra Nolu Tebliğde böyle bir ifadenin yer almasının faturanın itiraz sürelerini 

etkileyeceği için konduğu düşünülmektedir. Sistemini kapatan bir mükelefin faturayı, 

gönderildiği an değil sistemi açtığı anda alması ticari hayatta aksamalara yol açabileceği 

                                                 
341 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile eklenen cümle aynı şekilde 509 

Sıra Nıolu VUK Genel Tebliğinde de yer almıştır. 

342 509 Sıra Nıolu VUK Genel Tebliğinde de yer almıştır. 

343 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği. 
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gibi düzenlenen faturanın alınmaması sonucunu da doğruabilecektir. Böyle bir durumda 

(sistemin kapatılması) sistemi sekteye uğratabilecek bir durumla ilgili yaptırımların 

düşünülmemesi uygulamada zorluklar çıkarabilecektir.  

“Bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle elektronik fatura 

uygulamasından yararlanan mükellefler, sistemleri üzerinde yapacakları bakım, onarım, 

gözden geçirme vb. işlemler nedeniyle sistemlerine erişim kesintiye uğrayacak ise bu 

kesintiden önceki üç işgünü içerisinde hangi tarihte ve ne kadar süreyle sistemlerinin 

kesintiye uğrayacağını Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirmekle yükümlüdürler. Kesinti 

süresi hiçbir surette iki günü aşamaz.344” denmekteydi. Ancak bu sürenin aşılması 

halinde buna uygulanacak ceza VUK’ta yer almamaktadır. Böyle bir durumun 

gerçekleşmesi halinde Başkanlık tarafından iznin iptal edileceğini ise kanunda ve tebliğde 

değil “E-Fatura Uygulaması Özel Entegrasyonu Kılavuzu”nda345 görmekteyiz.  

 

Ayrıca Mülga 397 Sıra Nolu Tebliğde, “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.346” denilerek bu 

                                                 
344 447 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği. 

345E-Fatura Uygulaması Özel Entegrasyuon Kılavuzu,  

https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-

FaturaUygulamasiOzelEntegrasyonKilavuzu-v1.10.pdf, s. 14-15., erişim tarihi 

03/11/.2019. 

346 Mülga 397 Sıra Nolu Tebliğde yer alan bu ibare, 448 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği 

ile kaldırılmış ve 509 Sıra Nolu VUK tebliğinde yer almamamıştır. Kanun koyucunun da 

söz konusu cezanın kanuni alt yapısının olmadığı yönünde bir görüşle hareket ettiği 

https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-FaturaUygulamasiOzelEntegrasyonKilavuzu-v1.10.pdf
https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-FaturaUygulamasiOzelEntegrasyonKilavuzu-v1.10.pdf
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faturaların kağıt olarak düzenlenmesinde bu faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı 

hükmü bir tebliğle düzenlenmişti ve bu Tebliğde getirilen zorunluluklara uymayanlara 

VUK’un cezai hükümleri uygulanacağı belirtilmişti. Ancak VUK’ta faturanın hiç 

düzenlememiş sayılacağı haller için; VUK madde 231’de fatura yedi gün içinde 

düzenlenmezse hiç düzenlenmemiş sayılır ve VUK 227’de  “Bu Kanuna göre kullanılan 

veya bu Kanunun Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak, kullanma 

mecburiyeti getirilen belgelerin, öngörülen zorunlu bilgileri taşımaması halinde bu 

belgeler vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılır.”347 denilmektedir. 

Dolayısı ile Tebliğde yer alan böyle bir hükmün kanun düzeyinde yeri olmadığından ceza 

alt yapısı da bulunmamaktadır. 509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğinde ise “IV.1.6 Ceza 

Uygulaması” başlığı altında, “zorunluluk getirildiği halde e-Fatura uygulamasına 

zamanında geçemeyen mükellefler ile e-fatura şeklinde düzenlenmesi gereken 

faturayı”…”düzenlemeyen ve almayan (matbu kağıt fatura olarak düzenleyenler ve 

alanlar dahil) mükellefler hakkında kanunda öngörülüen cezalar uygulanır.”348 şeklinde 

tadil edilmiştir.  

 

                                                 
düşünülecek ki 2018 yılında VUK madde 353’te değişiklik yaparak “elektronik belge 

olarak düzenlenmesi gerekirken Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç 

olmak üzere kâğıt olarak düzenlenmesi” halinde özel usulsüzlük cezası ile kesileceği 

belirtilmiştir. Ancak yine de elektronik olarak düzenlenmesi gereken bir belgenin kağıt 

olarak düzenlenmesi halinde bir ceza öngörülmekle beraber hiç düzenlenmemiş 

sayılabilmesinin kanunda açıkça kavranmadığı düşünülmektedir. 

347 VUK üçüncü kısım, birinci bölüm Kayıtları Tevsiki İspat edici kağıtlar başlılıklı m. 

227’nin üçüncü fıkrası. 

348 509 sıra Nolu VUK Genel Tebliği. 
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509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğinde e-Fatura kullanım zorunluluğu olan 

mükellef grupları 421 Sıra Nolu Tebliğdeki hadler dışında korunmuştur. e-Fatura 

uygulaması yöntemi olarak özel entegratörler aracılığı yöntemi benimsenmiştir. 

11. Mali Mührün Tanımı ve Kullanımıyla İlgili Değişiklikler 

Mülga 424 Sıra nolu VUK Genel Tebliği349 ile elektronik faturayla ilgili olarak 

Mülga 397 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğ’inde yapılan değişikliğe göre Mali Mühürün 

tanımı şu şekildedir: “Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak düzenlemeler 

çerçevesinde kullanılmak üzere, tüzel kişi, diğer kurum, kuruluş, işletmelere ve 

istemeleri halinde gerçek kişi mükelleflere ait veri bütünlüğünün, kaynağın ve içeriğin 

garanti altına alınması ile gerekli durumlarda gizliliğin sağlanması fonksiyonlarının 

yerine getirilmesi amacı ile oluşturulan ve e-Fatura Uygulaması bünyesinde yapılan 

işlemlerde kullanılması zorunlu olan Mali Mühür, Başkanlık adına TÜBİTAK-UEKAE 

tarafından hazırlanan elektronik sertifika alt yapısını ifade etmektedir.”Böylece gerçek 

kişiler istemeleri halinde münhasıran VUK düzenlemelerinde kullanılmak üzere Mali 

Mühür kullanabileceklerdir.  

 

“e-Fatura uygulamasından yararlanan mükellefler ile diğer kurum, kuruluş ve 

işletmelerin e-faturalarını kendi mali mühür sertifikaları ile onaylamaları veya nitelikli 

elektronik sertifikaları ile imzalamaları esastır. Ancak e-Fatura uygulamasını özel 

entegratör vasıtasıyla kullananlar düzenlenecek e-Faturaların özel entegratörün mali 

mühür sertifikası ile onaylanmasına izin verebilirler.”350 Yani mükellef adına özel 

entegratöre sadece fatura düzenleme ve gönderip alma işlemi değil aynı zamanda 

                                                 
349 21 Şubat 2013 tarihli ve 28566 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 

350 509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ve 424 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği 
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mükellefin imzası yerine e-Fatura işlemlerinde izin verilmesi halinde kendi mali mührünü 

de kullanılabilecektir. 

 

12. e-Arşiv Uygulaması İhdası ve Getirilen Değişiklikler  

Yaşamına Mülga 433 Sıra Nolu Tebliğ ile başlayan e-Arşiv Fatura Uygulamasına 

ilişkin genel bilgilere yer vermeden önce VUK hükümlerine göre faturaya bakmakta 

fayda vardır. Zira e-arşiv kurgusu faturanın asıl ve nüsha olarak düzenlemesi kurgusunun 

elektronik ortamda işlemesi üzerine kurulmuştur. Buna göre fatura, kağıt üzerinde en az 

iki nüsha olarak düzenlenen, asıl nüshası (ilk) alıcısına yani müşteriye ikinci nüshası ise 

VUK hükümlerine göre muhafaza ve ibraz edilen belgedir.351 “Elektronik ortamda 

oluşturulan faturanın alıcısına kağıt ya da elektronik olarak iletilen hali belgenin aslı, 

düzenleyen tarafından muhafaza edilen elektronik ortamdaki hali ise belgenin ikinci 

nüshası hükmündedir”.352 Bu kurgudan hareketle mülga Tebliğ ile VUK uyarınca kâğıt 

üzerinde düzenlenen, muhafaza ve ibraz edilme zorunluluğu bulunan faturanın elektronik 

ortamda düzenlenip ve ikinci nüshasının bu ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine olanak 

tanınmış ve e-Arşiv Uygulamasının usul ve esasları oluşturulmuştur.  

 

509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğinin yürürlüğe girmesi ile 433 Sıra Nolu VUK 

Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmış ancak e-Arşiv Fatura, 509 Sıra nolu VUK Genel 

Tebliğinde ise yine bir e-belge türü olarak yer almış genel itibariyle mülga 433’ün özü 

korunarak tadil edilmiştir. Her iki tebliğde de yer bulan e-Arşiv Uygulaması “Başkanlık, 

tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda 

                                                 
351 433 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği 

352 509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği. Aynı tanımlama 433 Sıra Nolu VUK Genel 

Tebliğinde de yapılmıştır. 
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oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan 

uygulamayı”353 ifade etmektedir. 509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğine göre e-Arşiv 

Fatura, “bu Tebliğde yer alan şartlara uygun şekilde elektronik ortamda oluşturulan ve 

e-Fatura dışında kalan elektronik faturaları”354 ifade eder. 509 Sıra Nolu VUK Genel 

Tebliğ kaspamındaki e-Arşiv Fatura yeni bir belge değil kağıt ortamındaki fatura belgesi 

ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.355 

 

Uygulamaya kayıtlı olan mükelleflerin, kağıt ortamda fatura düzenlemesini 

gerektiren istisnai haller (Tebliğin V.7 ve VII. Bölümlerinde belirtilen haller) hariç olmak 

üzere e-Fatura uygulamasındaki mükelleflere yapmış oldukları mal satışı ve hizmet ifaları 

karşılığında e-Fatura, e-Fatura uygulamasında kayıtlı olmayanlara ise vergi mükellefi 

olsun ya da olmasınlar gerçekleştirilen mal satışı ve hizmet ifası karşılığına e-arşiv fatura 

düzenlemeleri gereklidir.356 

 

433 Sıra Nolu VUK Tebliğ kapsamında e-Arşiv Uygulamasından yararlanma izni 

verilen mükellefler;  

  

a) “e-Fatura Uygulamasına” kayıtlı olanlara düzenledikleri faturaları anılan 

Tebliğe göre e-fatura olarak oluşturmak, iletmek, muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmek 

zorundadırlar.”357  

                                                 
353 433 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ve509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği. 

354  509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği. 

355 Ibid. 

356509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği.   

357433 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği  
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b) “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.”358 

 

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.”359 Vergi mükellefi 

olmayanlardan kasıt tam mükellefiyet tesisini gerektirecek bir mükellefiyeti olmayanlar 

muhtemelen nihai tüketicilerdir. Böylece B2C yani firmadan tüketiciye elektronik 

ortamda fatura gönderebilmek mümkün olabilecektir.  

 

d) e-Fatura uygulamasına dahil olan mükellefler ile isteğe bağlı e-fatura 

uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin e-arşiv uygulamasına 

geçmesinin zorunlu hale getirildiği ve 1/1/2020 tarihinden itibaren e-Fatura veya e-

Arşiv Fatura olarak düzenlemeleri zorunludur.360 

509 Sıra Nolu Tebliğe göre e-Arşiv Fatura Uygulamasına dahil olmak isteyen 

mükelleflerin e-fatura uygulamasına dahil olmaları gereklidir. “e-Fatura uygulamasına 

kayıtlı mükelleflerin……….birbirlerine sattıkları mallar ve ifa ettikleri hizmetler için 

düzenledikleri faturaları e-Fatura olarak göndermeleri ve almaları 

                                                 
358Ibid. 

359 Ibid. 

360 509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği 
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gerekmektedir.”361ifadesi yer alırken diğer yanda ise aynı tebliğde devamla e-Fatura 

uygulamasına dahil olan mükellefler ile isteğe bağlı e-Fatura uygulamasına dahil olma 

zorunluluğu getirilen mükelleflerin e-arşiv uygulamasına geçmesinin zorunlu hale 

getirildiği ve 1/1/2020 tarihinden itibaren e-Fatura veya e-Arşiv Fatura olarak 

düzenlemelerinin zorunlu olduğu belirtilmektedir.362. E-Fatura kullanımının 

önceliklendirildiği anlaşılmakla beraber aynı anda hem e-Fatura hem de e-Arşiv Faturaya 

kayıtlı olan alıcı ve satıcının “e-Fatura veya e-Arşiv Fatura” düzenleyeceği ifadesi ile her 

ikisi de kağıt faturayla aynı hukuki niteliklere sahip faturalardan e-Arşiv Faturayı tercih 

etmeleri halinde karşılaşılacak durumla ilgili bir belirleme yapılmamıştır. Böyle bir 

durumda herhangi bir müeyyide ile karşılaşılacak mıdır? Ya da gerekli sistemsel 

ayarlamaların yapılarak böyle bir durumun önüne geçilecek midir? Ancak ikisinin de 

yapılmaması halinde bu durum iletim şekilleri birinden farklı olan e–Fatura ve e-Arşiv 

Faturanın kullanımını seçimlik hale getirebilme şeklinde algılanabilecektir.  Faturanın 

doğrudan iletiminin vergi idareleri üzerinden yapıldığı e-Fatura uygulaması yerine e-

raporların vergi idaresinin belirleyeceği zaman dilimlerinde vergi idaresine iletilmesi 

şeklindeki diğer tür olan e-Arşiv Fatura lehine geçişler olması halinde ödeme süreçlerinin 

dijitalleşmesini de içeren gerçek zamanlı ekonomi adımının zayıflayabileceği 

düşünülmektedir. 

 

e) e-Arşiv uygulamasına bir diğer geçiş zorunluluğu ise internet ortamında ilan 

yayanlar ile internet reklamcılığı hizmet aracıları için getirilmiştir. 

 

                                                 
361 Ibid. 

362 509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği IV.2.4.1 e-Fatura Uygulamasına Dahil Olan 

Mükelleflerin e-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu başlığı altında. 
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f) “1/1/2020 tarihinden itibaren e-Arşiv Fatura Uygulamasına dahil olmayan 

mükelleflerce düzenlenecek faturaların vergiler dahil toplam tutarının 30 bin TL’yi (vergi 

mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5000 TL’yi) aşması 

halinde …….. Başkanlığın e-Belge düzenleme portalı üzerinden e-Arşiv Fatura 

düzenlemeleri zorunludur. ”363 

 

g) Son olarak Başkanlıkça analiz ve incelemeler sonucunda risk gurubu ya da 

vergi uyum düzeyinde düşüklük tesbit ettiği mükellefeler ya da mükellef guruplarına 

faaliyet, sektör ve ciro tutarına bakılmaksızın geçiş hazırlığı için en az üç ay süre verilerek 

e-Arşiv Faturaya geçme zorunluluğu getirilebilir.  

 

Uygulamaya geçmek isteyen mükelleflerin öncelikle e-Fatura uygulamasına kayıt 

olmaları gereklidir. Mükellefler e-Arşiv Uygulamasını kendi bilgi işlem vasıtalarıyla 

kullanabilecekleri gibi özel entegratörler aracılığı ile de kullanabilirler. Hangi yöntemi 

seçeceklerine bağlı olarak başvuru yöntemleri değişecektir. Kendi bilgi işlem sistemleri 

üzerinden uygulamayı kullanmak istemeleri halinde Başkanlığa doğrudan 

başvuracaklardır. e-Arşiv izni olan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığı ile 

uygulamayı kullanmak istemeleri halinde ise Başkanlığa başvurmaksızın özel entegrötere 

başvuruda bulunacaklardır. Bu başvuruların Başkanlığa iletiminden ise özel entegratörler 

sorumludur. 364 

 

Tebliğin kağıt fatura basımına izin veren istisnaları haricinde e-arşiv fatura yerine 

matbu (kağıt) fatura düzenlenmesi veya alınması halinde faturayı düzenleyen ile nihai 

                                                 
363509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği  

364 509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ve 433 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği 
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tüketici dışındaki vergi mükellefiyeti bulunan alıcı hakkında düzenlenen veya alınan her 

bir kağıt fatura için ayrı ayrı olmak üzere Kanunun 353 üncü maddesinde öngörülen ceza 

hükmü uygulanır.365  

 

e-Arşiv Uygulamasında elektronik olarak düzenlenecek faturaya e-Arşiv Fatura 

ifadesi kullanılmakta ve bu belgenin şekline ilişkin detaylı düzenlemelere yer 

verilmektedir. Bu kapsamda oluşturulacak ve 397 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği 

kapsamındaki e-Fatura dışında elektronik olarak düzenlenecek olacak fatura üzerinde “e-

Arşiv Fatura” ibaresi yer alacaktır.  

 

“Vergi Usul Kanunu uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan 

Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik”366 ile basımı ve dağıtımı yapılacak 

belgelerin şekil ve muhtevasını ve basımını düzenlemiştir. Kağıt fatura görseli için 

Yönetmelikte belirlenen amblem, konum, fatura üzerindeki yer alacak ifadeler vs. 

elektronik belgeler için benzer içerik görselindeki konumlara işaret edilerek bir tebliğle 

düzenlenmiştir. Buna göre;“Vergi Usul Kanunun fatura nizamına ilşikin hükümlerine 

göre faturanın baş tarafında iş sahibi veya namına imzaya mezun olanların imzasının 

bulunması zorunludur.”367 Buradan ıslak imzanın zorunlu olduğu anlaşılmakta ancak 

“Faturanın şekil ve nizamına ilişikin esalara uyulmak kaydıyle düzenlenme tarihinde 

imzaya yetkili olanın imzasının notere tasdik ettirilerek basım sırasında üzerine 

                                                 
365 509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği  

366 2/2/1985 tarihli ve 18654 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

367 433 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği. 
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yazdırılmak suretiyle faturanın hazır imzalı olarak bastırılması mümkündür.”368 e-Arşiv 

Faturada tarihin yanında düzenlenme zamanı saat ve dakika olarak gösterilmelidir. 369 

 

“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”370. Format konusunda bu şartların yerine getirilmesi koşuluyla bir serbesti 

tanınmıştır istenirse e-fatura format ve standardı da kullanılabilir. 371 

 

Mali Mühür veya NES kullanımında da özel entegratör aracılığı ile kullananlar 

dilerlerse özel entegratörün mali mührünün kullanımı isteyebilirler. Kendi sistemlerini 

kullananlar ise NES ya da kendi mali mühürlerini belge oluşturmada kullanabilirler. 

Belge düzenleme sürelerinde ise genel esaslara uyulacaktır. 372 

 

Basım işlemleri ise mükellefin kendisi tarafından yapılabileceği gibi özel 

entegratörler veya anlaşmalı matbaalar tarafından da yapılabilecektir. Yani anlaşmalı 

matbaalara belge bastırma zorunluğu Tebliğle e-Arşiv uygulamasını kullanan mükellefler 

açısından ihtiyari bir hale gelmiştir.  

 

                                                 
368 509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ve 433 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği. 

369 509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ve 433 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği. 

370 433 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği 

371 443 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği  

372 509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ve 433 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği 
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Tebliğ basım işlerinde bir değişiklik getirdiği gibi e-arşiv kapsamında düzenlenen 

faturanın alıcılarına teslimi açısından da farklılıklar getirmektedir. e-Arşiv Faturanın 

alcısının e-Fatura uygulamasına dahil olması ya da olmaması ve vergi mükellefi 

olmaması durumuna ve mal ve hizmet satışının internet üzerinden yapılması durumuna 

göre faturanın teslimi farklılık arz etmektedir. Buna göre: 

 

1. e-Fatura uygulamasına kayıtlı alıcılara, e-Fatura gönderilmesi koşulları belli 

olup e-fatura uygulaması üzerinden gönderilecektir. 

 

2. e-Arşiv fatura uygulamasındaki mükellefeler e-Fatura Uygulamasında kayıtlı 

olmayan mükelleflere ya da vergi mükellefi olmayanlar adına uygulama 

kapsamında elektronik ortamda e-Arşiv Fatura düzenleme, düzenlenen 

faturaları, alıcısının talebi doğrultusunda e-fatura standart ve formatının 

kullanılması (veya Başkanlıkça alınacak izne uygun diğer bir formatı) ve 

faturanın basıldığındaki görüntüsünü eklemek koşuluyla e–Fatura 

uygulamasında yer almayan mükelleflere elektronik ortamda veya kâğıt 

ortamında teslim edebilirler. Elektronik ortamda teslimi istenen fatura 

“internet dâhil olmak üzere her türlü elektronik araç ve ortamlar vasıtasıyla 

iletilebilir. Bu durumda e-arşiv faturanın ayrıca kağıda basılmasına gerek 

yoktur”373. Öte yandan “sevk irsaliyesi, sevk irsaliyesi yerine geçen e-Fatura 

kağıt çıktısı ya da ÖKC’den üretilen fatura bilgi fişinin sevk sırasında malın 

yanında bulundurulması zorunludur.” 374 

 

                                                 
373 509 sıra Nolu VUK Genel Tebliği. 

374 Ibid. 
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3. e-Arşiv Uygulamasında yer alan internet üzerinden mal ve hizmet satışı 

yapanlar söz konusu satışlarına ilişkin e-Arşiv Faturaların iletimini elektronik 

olarak yapmalıdır. Fakat bu malların sevki sırasında, malın yanında irsaliyeli 

fatura yerine kullanılabilecek e-Arşiv Fatura çıktısı (faturanın düzenlendiği 

tarihin yanında dakika ve saat olarak belirtilmesi “irsaliye yerine geçer.” 

ibaresinin ve satıcının ıslak veya hazır imzasının bulunması koşulu ile), ÖKC 

fatura bilgi fişi ya da sevk irsaliyesinin bulundurulması gereklidir.375 

 

Uygulama kapsamında internet üzerinden yapılan satışlarda düzenlenecek e-Arşiv 

faturalarda diğer faturalardan farklı olmak üzere aşağıdaki bilgilerin de yer alması 

gerekmektedir:  

“1. Satış işleminin yapıldığı web adresi,  

2. Ödeme şekli,  

3. Ödeme tarihi,  

4. Gönderiyi taşıyanın adı soyadı/unvanı ve VKN/TCKN bilgisi,  

5. Satışa konu malın gönderildiği veya hizmetin ifa edildiği tarih,  

6. İade bölümünde; malı iade edenin adı soyadı, adresi, imzası, iade edilen mala 

ilişkin cins, miktar, birim fiyat ve tutarı”376  Faturada “Bu satış internet üzerinden 

yapılmıştır.” ifadesine yer verilmelidir. İnternet üzerinden yapılan satışlarda satış ve iade 

sürecinin denetim amaçlı kavranabilmesini kolaylaştırmak adına ödeme ve iade süreçleri 

de faturanın muhteviyatına dahil edildiği anlaşılmaktadır.  

 

                                                 
375 Ibid. 

376 Ibid. 
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Raporlama açısından, Mülga 433 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğine göre e-Arşiv 

kapsamındaki mükellefler ve özel entegratörler, bu kapsamdaki belgelerini Başkanlıkça 

belirlenen veri format ve standarda 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”.377 

 

509 Sıra nolu VUK Genel Tebliğinde ise e-Fatura ve e-İrsaliye gibi Başkanlık 

üzerinden iletimi yapılan belgeler dışında kalan e-belgeleri düzenleme izni almış 

mükellefler ve özel entegratörler Başkanlığın belirlerdiği veri format ve standardına 

uygun raporunu elektronik sertifika ile zaman damgalı imzalanmış olarak Başkanlığa 

aktarırlar. 

 

Başkanlık, yazılı bildirimle ve belli bir hazılık süresi öngörerek raporlama süre, 

yöntem değiştirme ve sektörel farklılıklar gözetebilir, farklı mükellef gruplarına özgü 

süre ve yöntem belirleyebilir. e-Arşiv Raporları ve belgelerine uzaktan erişimin 

sağlanmasını talep edebilir. “Erişim ve raporlama gereklerinin yerine getirilmiş olması, 

mükellefin e-Arşive konu belgelerinin muhafazası ve ibrazı ödevlerini ortadan 

kaldırmaz.”378 

 

Denetim açısından kağıt ve ikinci nüsha fatura arasındaki bağ raporlanmayla 

kurulmaktadır. Rapolama ise “e-Arşiv uygulamasına (e-Arşiv Fatura, e-Müstahsil 

Makbuzu ile e-Serbest Meslek Makbuzu vb. diğer benzeri elektronik belge 

uygulamalarına) PORTAL haricindeki yöntemlerle dahil olan mükellefler ve bu 

                                                 
377  433 Sıra VUK Genel Tebliği 

378 Ibid. 
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uygulamalar kapsamında hizmet verme konusunda Başkanlıktan izin alan özel 

entegratörler, elektronik ortamda oluşturdukları belgelere ilişkin olarak, e-Arşiv 

Raporlarını aylık olarak oluşturup takip eden ayın 15 inci günü saat 24:00’a 

kadar”379yapılmaktadır. Ancak raporlamaların gerçek anlı olmaması sebebiyle gerçekte 

gerçekleşen işlem ile raporda gönderilen veri arasında oluşabilecek herhangi bir 

müdahale için yeterli süreler söz konusu olabileceğinden meydana gelebilecek riskleri 

önleyecek nasıl bir denetim mekanizması öngörüldüğü anlaşılamamaktadır.  

 

E-faturaya ilişkin tüm verilerin Başkanlık üzerinden yürümesi ve 7/24 fatura veri 

akışının canlı çalıştığı sistemlerin üzerinden yapılan denetim ile faturaya ilişkin belli 

verilerin aylık olarak geldiği sonradan denetimin vergi kaybını kavramada etkinliği 

açısından farkları olacaktır. Aynı zamanda e-belgelere ilişkin verilerinin üçüncü kişilerce 

muhafazasında da cezai sorumlulukların VUK kapsamında tam ve net olarak 

belirtilmemesinin vergi kayıp ve kaçağına neden olabileceği düşünülmektedir. 

509 Sıra Nolu Tebliğde, Başkanlık e-belge uygulamaları kapsamında e-belgenin 

muhatabına iletimi sırasında, belge içeriğine yönelik her türlü analizleri (mükellefin 

faaliyet alanı, kapasitesi vs gibi bilgileri kullanarak) yapmaya yetkilidir. Bu analizler 

sonucunda belge içeriğinin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olması hususunda 

tereddüde düşerse belgeleri riskli olarak kabul edip muhatabına iletimini durdurabilir. 

Ancak bu durum fiilen sadece e-Fatura ve E-İrsaliye gibi iletiminin Başkanlık üzerinden 

yapılan belgeler için söz konusu olabilecektir diğer e-belge türleri için iletim sırasında 

denetim olanaklı görünmedeğinden muhatabına iletilmesinin durdurulması söz konusu 

                                                 
379 Elektronik Arşiv Kılavuzu, Ekim 2018, Ankara, s. 35,  

https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-ArsivTeknikKilavuzu1.9.pdf, erişim  

tarihi, 10.11 2019. 

https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-ArsivTeknikKilavuzu1.9.pdf
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olamayacaktır. Belki Tebliğ hükmü bu tür mükelleflerin tespit edilmesi halinde 

izinlerinin kaldırılması yönünde revize edilebilir.  

 

e-Arşiv uygulama kapsamında düzenlenen faturaların saklanması ve ibrazı yine, 

elektronik ortamda yapılmalıdır.380Kanunun ilgili hükümlerine göre muhafaza 

yükümlülüğü olanlar kendilerine iletim/teslim şekline uygun olarak kanuni süreler 

dahilinde “elektronik ortamda iletilmişse Mali Mühür veya elektronik imzayı da içerecek 

şekilde”381 saklamak durumundadırlar.  

 

e-Arşiv uygulaması kapsamında “Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, elektronik 

belgelerin ve ilişkili raporların doğruluğuna, bütünlüğüne ve değişmezliğine ilişkin her 

türlü elektronik veri, veri tabanı dosyası, saklama ortamı veya doğrulama ve görüntüleme 

araçlarını kapsar.”382 “Mükellefler tarafından muhafaza edilen elektronik belgeler 

muhatabına gönderilen kâğıt nüshalar ile aynı içerikte ve istenildiğinde aynı görüntüde 

basılabilecek şekilde saklanmalıdır.”383509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğinde ise 

muhafaza ve ibraz yükümlükleri tüm e-belgeler için tek bir başlık altında toplanmış ve 

Mülga tebliğdeki yukarıdaki “kâğıt nüshalar ile aynı içerikte ve istenildiğinde aynı 

görüntüde basılabilecek şekilde” ifadesi yerine “e-belgelere istendiğinde kolayca 

erişebilmeyi, anlaşılabilir eksisiz bir biçimde görüntüleyebilmeyi ve belgelerin okunabilir 

kağıt baskılarını üretebilmeyi sağlayacak şekilde” olarak değiştirilmiştir.384 

                                                 
380 433 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği 

381 509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği. 

382 Ibid. 

383 433 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği. 

384 509 Sıra Nolıu VUK Genel Tebliği. 



157 
 

Mükellefelere ait e-belgelerin “mükellefe ait bilgi işlem sistemlerinde saklanması 

esas olup üçüncü kişiler nezdinde de elektronik saklama”385 yapılabilir. Bu saklama 

hizmeti için Başkanlığa izin için başvuruda bulunulması gerekmektedir. Ancak üçüncü 

kişiler nezdinde saklama yapılması mükellefin muhafaza ve ibraz yükünün kendisinde 

olduğunu 509 Sıra Nolu Tebliğde yer alan ifadeyle “asli sorumluluğunu” ortadan 

kaldırmaz. “e-belgelere istendiğinde kolayca erişebilmeyi, anlaşılabilir eksisiz bir 

biçimde görüntüleyebilmeyi ve belgelerin okunabilir kağıt baskılarını üretebilmeyi 

sağlayacak şekilde” saklanması yükümlülüğü, e-belgelerin üçüncü kişiler nezdinde 

saklanmasında, muhafaza edenler için de geçerlidir.386 

 

“Elektronik belge ve raporların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve 

Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu alanlarda muhafaza edilmesi 

zorunludur. Bu zorunluluk, yurt dışında ikincil bir arşivleme yapılmasına engel teşkil 

etmez.”387 

 

Gerek 433 Sıra Nolu gerekse 509 Sıra Nolu tebliğde kayıtların sağlık koşullarını 

kaybetmesi “bozulması, silinmesi, zarar görmesi, işlem görememesi veya ile olağanüstü 

durumların meydana gelmesi halinde” e-Arşiv Uygulamasını ve /veya diğer e-belge 

uygulamalarını kendi sistemi üzerinden kullananlara bu kayıtları nasıl tamamlayacağına 

ilişkin ayrıntılı bir plan sunmak zorunluluğu getirilmiştir.388 

                                                 
385 397 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğini değiştiren 421 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ile 

gelen yenilik. 

386 509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği. 

387  433 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği. 

388 509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ve 433 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği. 
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Benzer şekilde her iki tebliğ e-Arşiv Uygulamayı kendi sistemi üzerinden 

kullananlara, donanımların haczi veya el konulması hallerinde durumu Başkanlığa 

bildirme yükümlülüğü getirmiştir. Ancak özel entegratörelerin donanımlarının 

haczedilmesi halinde ne olacağına açıklık getirilmemiştir.  

 

e-Arşiv Uygulamasını ve /veya diğer e-belge uygulamalarını kendi bilgi işlem 

sistemi üzerinden kullananlar, hiçbir şekilde bilgi işlem sisteminin denetimine (gerek 

vergi inceleme elemanı gerek Başkanlıça görevlendirilen personelce) engel olacak  bir 

sözleşme veya lisansa konu edemez.389  

 

13. Özel Entegratörlerin ve Elektronik Saklama Hizmeti Veren Kurumların 

Yükümlüklüleri- Kişisel Verilerin Korunması  

Mülga 447 Sıra Nolu VUK tebliğle e-Fatura gönderme ve almada özel entegratörlerin 

kullanılabileceği belirlenmişti ve onların yükümlülüklerine ilişkin bazı düzenlemelere yer 

verilmişti. 509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğinde de özel entagratörler, e-belgelerin 

oluşturulması, imzalanıp, iletilmesinde mükelleflere hizmet verme yeterliliğine teknik 

açıdan sahip ve Başkanlıkça izin verilmiş entegrasyon kuruluşları olarak 

tanımlanmıştır.390 Tanımdan da anlaşılacağı üzere yerine getirdikleri hizmet dolayısı ile 

özel entegratörler, e-belgelerini oluşturdukları mükellefere ait belgelerde yer alan bilgileri 

görebilmektedir. Bu ticari sır niteliğindeki bilgilerin korunmasına yönelik olarak söz 

konusu tebliğ özel entegratörlere, mükellefelere ait e-belge ve raporlarına ilişkin 

bilgilerini hizmet verilen faaliyet alanları dışındaki hiçbir işlemde kullanmama ve işleme 

                                                 
389 509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ve 433 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği. 

390 509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği. 
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taraf olanların yazılı izni olmadan üçüncü kişilerle paylaşmama yükümlülüğü ve bilgileri 

güvende ve gizli tutma sorumluluğu getirmiştir.391 

 

Aksi şekilde davranılmasının tespiti halinde “diğer kanunlarda öngörülen cezai 

sorumluluklar dışında Başkanlık tarafından özel entegratörlük izinleri iptal”392 

edilebilecektir. Görüldüğü gibi ilgili kanunlarda öngörülen cezalara bir atıf söz 

konusudur. Konu ile ilgili 6698393 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda 

(KVKK) kapsam dışı tutulan konular İstisnalar başlıklı Madde 28’de tam ve kısmi 

istisnalar sayılmıştır. Buna göre madde 28/2’de kısmi istisnalar “Bu Kanunun amacına 

ve temel ilkelerine uygun ve orantılı olmak kaydıyla veri sorumlusunun aydınlatma 

yükümlülüğünü düzenleyen 10 uncu, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, ilgili 

kişinin haklarını düzenleyen 11 inci ve Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü 

düzenleyen 16 ncı maddeleri aşağıdaki hâllerde uygulanmaz394”:denmektedir. İlgili 

maddenin devamında bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak 28/2/ç’de 

belirtilen“Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin 

ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.”395halinde yukarıda sayılan 

maddeler uygulanmaz.  

 

                                                 
391 Ibid.  

392 509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ve 447 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği. 

393 24/03/2016 tarih ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 07/04/2016 

tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

394 KVKK madde 28/2. 

395 KVKK madde 28/2/ç. 



160 
 

Öte yandan işleme taraf olmayan üçüncü kişilerle e-belge ve raporlarına ait bilgi 

paylaşmının tespit edilmesi halinde entegratörlerin izinlerinin Başkanlıkça iptal 

edilebilmesi söz konusu olabilecektir. Ancak kesin bir ifadeyle iptal edilir denmemiştir 

ayrıca bu tür ticari sırrı ifşa eden bir özel entegratörün ne kadar süreyle sisteme dahil 

olamayacağı ya da kesin şekilde sistem dışında kalıp kalmayacağına ilişkin sorular ise 

Tebliğde cevabını bulamamıştır.  

 

Benzer şekilde Başkanlıktan elektronik belge saklama izni alan kuruluşlar 

mükelleflere ait e-belge bilgilerini faaliyet alanları dışında “saklama/muhafaza” 

kullanamaz ve tarafların “yazılı izni olmadan üçüncü kişilerle paylaşamaz”396. Özel 

entegratörlerle aynı şekilde saklama hizmeti verenlere de bilgileri güvende ve gizli tutma 

sorumluluğu verilmiştir. Aksi, şekilde davranılmasının tespiti halinde diğer kanunlarda 

öngörülen cezai sorumluluklar dışında Başkanlık saklama hizmeti verenlerin izinlerini 

iptal edilebilecektir. Ayrıca saklama koşullarına ilişkin esasları Başkanlık teknik 

kılavuzlarla düzenleyebilecektir. Kılavuzlardaki usul ve esaslara uyulmaması durumunda 

işlenen fiile göre VUK’da öngörülen cezaların uygulanacağı belirtilmiştir. Kanuni bir 

zemini olmayan ceza durumu mülga 421 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğindeki duruma 

benzer şeklide bu tebliğde de rastlanmaktadır.  

 

14. 448 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği 

448 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ile 421 Sıra Nolu Vergi Usul Genel Tebliği 

kapsamında yani “elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu 

getirilen mükelleflerin; 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 

                                                 
396 509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği. 
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sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükelleflerin de elektronik fatura uygulamasına 

geçmesi ve elektronik defter kullanmaları zorunlu”397 hale getirilmiştir. 

 

421  Sıra Nolu Vergi Usul Genel Tebliği ile “397 Sıra Numaralı Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği kapsamında bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle 

elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükelleflerim, sistemlerini kesintisiz 7 gün 

24 saat fatura ve ilgili mesajları alabilir ve gönderebilir halde açık tutmak zorunda” 

oldukları ve mücbir sebepler dışında tebliğe aykırı hareket eden mükelleflerin 

entegrasyon izinlerinin iptal edileceği belirtilmişti. Başkanlık kendilerine portal hesabını 

otomatik olarak açacaktı böylece e-Fatura uygulamasını sadece portal üzerinden 

kullanabileceklerdi. 448 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ile “entegrasyon izni iptal edilen 

ve portal hesapları açılan mükellefler isterlerse Başkanlıktan izin almış bir özel 

entegratör ile de anlaşabilir ve elektronik fatura uygulamasını özel entegrasyon yöntemi 

ile de kullanabilirler."  

 

421 Sıra Nolu Tebliği incelenirken “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.398” ifadesi yer alırken 

Tebliğde getirilen zorunluluklara uymayanlara VUK’un cezai hükümleri uygulanacağı 

belirtilmişti. Vergi Usul Kanun’unda söz konusu Tebliği ile 421 Sıra Nolu Tebliğin bu 

ifadelerin yer aldığı 5.4 bölümü yürürlükten kaldırılmıştır. 421 Sıra Nolu VUK Genel 

                                                 
397 448 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği 

398 Ibid. 
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Teblliği anlatılırken bir değerlendirme yapılmıştı. 448 Sıra Nolu Tebliği’nde “Faturanın 

hiç düzenlenmemiş sayılacağına” ilişkin hüküm kaldırılmıştır. 

 

15. e-Defter ve e-Fatura Kullanımının Genişletilmesi  

454 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği399 ile 421 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğinde, 

elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen 

mükelleflerin kapsamı genişletilmiştir.  

 

421 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğinde “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 ve 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 olanlara” elektronik defter tutma ve elektronik 

fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmişti. 454 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği 

ile bu kapsam aşağıdaki gibi genişletilmiştir:  

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.  

                                                 
399 20.06.2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
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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 geçme” 

zorunluğu getirilmiştir. 

 

“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 bu Tebliğ kapsamında elektronik fatura 

uygulamasına geçme ve elektronik defter tutma zorunluluğu 

bulunmamaktadır.400” 509 Sıra nolu VUK Genel Tebliğinde söz konusu 

kamu kurum ve kuruluşlarının e-Fatura uygulamasından yararlanma 

zorunluğunun  usul ve esalarının Muhasebat Genel Müdürlüğü’nce tespit 

edilen “Bütünleşik Kamu Yönetimi Sistemi” çerçevesinde belirleneceği 

kaydedilmiştir. 

 

                                                 
400 454 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği, 
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454 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğinde “e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan 

mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 

inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye'de ikamet 

etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek 

olanlar, bahsi geçen faturalarını da 1/1/2016401 tarihinden itibaren e-fatura olarak 

düzenleyeceklerdir”402 Buna göre düzenlenecek faturaların e-Fatura olarak nasıl 

düzenlenip gönderileceği “e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu”nda 

ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğinde e-Fatura 

düzenlenmesine ilişkin özellik arz eden durumlar başlığı altında yer alan uygulamanın 

işleyişine çalışmanın e-Fatura ile ilgili ilk Tebliğ olan Mülga 397 Sıra Nolu VUK Genel 

Tebliği bölümde yer verilmişti. 

 

16. e-İrsaliye’ye Geçiş 

487 ve 509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğlerinde “Mal hareketlerinin elektronik 

ortamda düzenli bir şekilde izlenebilmesi amacıyla; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 

230 uncu maddesinin birinci fıkrasının beşinci bendine göre hali hazırda kağıt ortamda 

düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi” belgesinin, elektronik belge olarak elektronik 

ortamda düzenlenmesi, alıcısına elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda 

muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin yapılan düzenlemeler”403 her iki tebliğin de e-

İrsaliye düzenlemesinin konusunu oluşturmaktadır. 

 

                                                 
401 461 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ile bu süre 01/01/2017 olarak değiştirilmiştir. 

402 454 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği. 

403 509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ve 487 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği 
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İlk kez mülga Tebliğde düzenlenen e-İrsaliye belgesinin, “yeni bir belge türü 

olmayıp, kağıt ortamdaki “sevk irsaliyesi” belgesi ile aynı hukuki niteliklere 

sahip”404olduğu 509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğinde de yinelenmiştir. 

 

Bu uygulamadan faydalanabilmek için e-Fatura uygulamasına dahil olunması 

gereklidir. Uygulamaya geçiş ihtiyari olup sadece 509 Sıra nolu VUK Genel Tebliği ile 

belirlenen aşağıdaki mükellef gurupları için zorunludur:  

 “ÖTV I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan (bayilik lisansı 

dâhil)” 

 “Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa 

ve/veya ithal edenler” 

 “Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve 

işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden 

üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler” 

 “Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinde tanımına yer verilen 

şekerinimalini gerçekleştiren mükellefler” 

 “e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP 72) ile 

demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde 

bulunan mükellefler” 

 “Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına 

alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar” 

                                                 
404 509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ve 487 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği 
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 “e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt 

satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan 

mükellefler” 

 “Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların 

Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya 

tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler”405 

 Başkanlığın riskli bulduğu ya da vergiye uyumu düşük olan mükellefler.406 

 

Yukarıda belirlenen durumlar haricinde irsaliye yerine geçen bazı e-belgelere bakmak 

gerekirse:  

1. e-Faturanın kağıt çıktısının,  düzenleme tarihi yanında düzenlenme zamanının  

saat ve dakika olarak gösterilip ve üzerinde “irsaliye yerine geçer” ifadesi 

yazılırak satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması halinde 407 

2. e-Arşiv Faturanın elektronik olarak iletimi durumunda (internet dahil her türlü 

elektonik araçla ve elektronik ortamda ) “e-arşiv faturanın kağıda basılmasına 

gerek yoktur.”408 Ancak alıcısına malın yanında kağıt olatak verilen e-Arşiv 

Fatura, irsaliyeli fatura yerine belli şartların sağlanması koşulu ile geçebilecektir. 

Faturanın düzenlenme tarihinin yanında düzenlenme zamanı saat ve dakika 

şeklinde belirtilerek, malın teslimi anında düzenlenmesi, üzerine “irsaliye yerine 

                                                 
405 https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/e-belge_zorunluluk_tarihleri.pdf, erşim tarihi, 

11.11.2019. 

406 509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği. 

407 Ibid. 

408 Ibid. 

https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/e-belge_zorunluluk_tarihleri.pdf
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geçer” ifadesi yazılması ve kağıt çıktısının tıpkı e-Fatura çıktısında olduğu 

imzalanması gereklidir. Tek fark burada ıslak imza yerine hazır imza da 

kullanılabileceğinin Tebliğde yer almasıdır. 

3. Yeni nesil olanlar da dahil ÖKC’ler üzerinden düzenlenen ve e-Arşiv Fatura 

olarak belgelendirilen perakende mal satışı ile hizmet ifalarında bilgi fişi, satış 

yapıldığı anda düzenlenip ve satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanırsa sevk 

irsaliyesi yerine geçebilecektir. 

Söz konusu Tebliğ aynı zamanda e-serbest meslek makbuzu, e- müstahsil makbuzu, e-

gider pusulası e-dekont, e-sigorta poliçeleri gibi diğer belge türlerini de tüm e-belgeler 

için öngörülen iletim kanalları, raporlama, muhafaza ve ibraz kuralları altında e-Arşiv 

Fatura uygulaması mantığı ve işleyişi gibi asıl nüshanın elektronik ortamda düzenlenip, 

ikinci nüshların elektronik ortamda saklanabildiği ve raporlandığı bir sistemde 

yapılandırmıştır. 

 

C. TEKNİK AÇIDAN E-FATURA UYGULAMASI 

“Teknik açıdan e-Fatura Uygulaması, sistem üzerinde önceden tanımlanmış olan 

kullanıcıların belirlenen standartlara uygun elektronik belgeleri, gönderen taraftan alıcı 

tarafa iletimini sağlayan mesajlaşma alt yapısını ifade etmektedir”.409 Söz konusu sistem 

Gelir İdaresi Başkanlığına aittir. 

Hedefler: 

                                                 
409 E-Fatura Uygulamasının Teknik Mimarisi,  

https://ebelge.gib.gov.tr/efaturamevzuat.html, erişim tarihi, 10.10.2019. 

https://ebelge.gib.gov.tr/efaturamevzuat.html
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  “Altyapıyı kullanacak tüm tarafların merkezi biçimde tanımlanması 

suretiyle kolay erişimin sağlanması,”410 Amaçlanan e-faturanın alıcısı ve 

düzenleyicisinin kendilerine ait hesaplarının bir merkezde tanımlanarak 

açılmasıyla sisteme erişimi kolaylaştırmaktır. 

 Mesaj yapılarının (e-faturayı oluşturan ya da gelecekte kullanılabilecek 

diğer e-belge mesaj yapılarının) standartlara bağlanarak tüm kullanıcılar 

açısından veri tanıma ve işlemenin ortak hale getirilmesi,  

 Yazılımın esnek olarak tasarlanıp sadece faturayı değil çeşitli mesajları da 

kolayca taşıyabilmesi, 

 “Mesajların taraflar arasında dağılımında mümkün olabildiğince fazla 

alternatif kanalın kullanılabilmesinin sağlanması”.411 Ödeme 

seçeneklerinin de sunulabileceği değişik kanalların kullanılabilmesine 

işaret eden bir hedef olarak algılanmaktadır. 

Bu amaçlar doğrultusunda e-faturanın tarafları uygulama üzerinde Mali Mühür 

Sertifikaları ve NES’leri ile tanımlanarak hesapları açılmıştır.412 Yani sisteme girişler söz 

konusu araçlarla mümkün olmaktadır. İlgili Tebliğde de belirtildiği üzere uygulamadan 

yararlanılabilmesi için ilgili tüm taraflar (alıcı, satıcı, kamu kurum ve kuruluşları vs.) 

sisteme kayıtlı olmalıdır. Uygulama merkezi bir mesajlaşma platformu olup uygulama 

dışında herhangi bir e-fatura düzenlenmesi söz konusu olmaması Tebliğ ile de 

düzenlenmiştir. 

 

                                                 
410 Ibid. 

411 Ibid. 

412 Ibid. 
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E-fatura açısından UBL 2.0. standardı esas alınarak özelleştirme yapılmış ve 

sonuçta “UBL TR 1.0 paketi” oluşturulmuştur413. Yapılan özelleştirme ülkemiz için olup 

ülkemizde e-fatura için tek bir format bu yolla belirlenmiştir. E-Fatura Uygulaması Gelir 

İdaresi Başkanlığı merkezi etrafında tanımlanmış “gönderici birim” ve “posta kutusu” 

yazılımları aracılığı ile çalışmaktadır. Yani gönderici birim fatutayı düzenleyen, posta 

kutusu ise faturanın alıcısı için çalışabileceği gibi birbirinden bağımsız rolleri (Bankacılık 

Sistem Entegrasyonu, Mobil Fatura, Kamu Tedarik Süreçleri vb....) yerine 

getirebilecektir. Merkez ise GİB e-Fatura sistemidir.  

 

ŞEKİL 8: E-FATURA UYGULAMASINDA MERKEZ GÖNDERİCİ 

BİRİM VE POSTA KUTUSU İLİŞKİSİ  

 

Kaynak: E-Fatura Uygulamasının Teknik Mimarisi, 

https://ebelge.gib.gov.tr/efaturamevzuat.html, erişim tarihi, 10.10.2019. 

 

                                                 
413 Ibid. 

https://ebelge.gib.gov.tr/efaturamevzuat.html
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ŞEKİL 9 E-FATURA TEKNİK MİMARİ 

 

Kaynak: E-Fatura Uygulamasının Teknik Mimarisi, 

https://ebelge.gib.gov.tr/efaturamevzuat.html, erişim tarihi, 10.10.2019. 

Geliştirilen e-Fatura Uygulamasının kullanımı için ise, başlangıç aşamasında 

portal ve entegrasyon olmak üzere iki yöntem oluşturulmuştur. Ancak uygulamaya ait 

teknik mimarideki temel rollerin birbirinden bağımsız olarak tasarlanması nedeni ile 

uygulamanın ilerleyen safhalarında farklı kullanım imkanları olabilecektir. Kaldı ki özel 

entegratörler vasıtasıyla kullanımın söz konusu olması da bunun bir sonucudur. 

Uygulamanın portal aracılığı ile kullanabilmesinde ise KOBİ’lerin herhangi bir altyapı 

masrafında bulunmaksızın kağıtsız faturalamaya geçerek maliyet etkinliği sağlanması 

amaçlanmıştır. 

 

D. FATURANIN DELİL KUVVETİ  

Genel olarak hukukta ispat, “maddi ve manevi olguların doğruluğuna ilişkin 

olarak yargıcı ikna etme süreci veya yargıçta gerekli kanaatı oluşturmak için delillerin 

https://ebelge.gib.gov.tr/efaturamevzuat.html
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arz edilmesi” 414 olarak tanımlanabilir. Bu süreçte yani ispat işleminde öne sürülen araçlar 

ise delil olarak adlandırılmaktadır. Hukukta genel olarak tanık, bilirkişi, belge gibi deliller 

kullanılmaktadır. Hukuk uygulamasında deliller belli kategorilerde toplanmaktadır. 

Bunlara örnek olarak kesin-takdiri deliller ve kanuni ve akdi deliller ayrımı verilebilir. 

Kesin deliller hakimi bağlayıcı olup bu delillerin varlığı halinde ispat gerçekleşmiş olur. 

Takdiri delillerde ise yargıcın takdir yetkisine dayanılmaktadır.415Delillerin yanısıra bir 

ispat aracı da karinedir. Karine bilinen olaydan yola çıkılarak bilinmeyen olayı 

çıkarmadır. Karineler ise yasal ve maddi (fiili) karineler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Yasal karine yasada öngörülen bir kısım varsayımlardan oluşurken maddi karineler 

olayların normal akışı sonucu ortaya çıkacak zorunluluğa işaret etmektedirler.416  

 

İspat yüküne ilişkin genel kurala göre iddia sahibi iddiasını ispatla yükümlüdür. 

Medeni Kanun bu genel ilkeyi “İspat Yükü” başlıklı 6. Maddesinde “Kanunda aksine bir 

hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını 

ispatla yükümlüdür.” şeklinde hükme bağlamıştır. Bu hükümden de anlaşılacağı üzere 

ispat yükü yer değiştirebilmektedir.417  

 

Faturanın ispat vasıtası olabilmesi esasen eski TTK m 23 (yeni TTK m 21/2)’ye 

göre “Bir fatura alan kişi aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde, faturanın içeriği 

hakkında bir itirazda bulunmamışsa bu içeriği kabul etmiş sayılır.” hükmü gereğince 

                                                 
414 Mualla Öncel, Ahmet Kumrulu, Nami Çağan, Vergi Hukuku, 5. Baskı, Ankara, 1997, 

s. 201. 

415 Ibid.,s.201. 

416 Ibid.,s.202. 

417 Ibid.,s.201. 
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sekiz gün içerisinde itiraza uğramaması sonucunda aleyhe delil olabilmesinden 

kaynaklanmaktadır.418 

 

“Eski TTK’nın 23.maddesinin (yeni TTK 21/2) 2. fıkrası hükmü ile faturanın 

özellikle “tacirler arasında ifaya yönelik bir ispat aracı olduğu, süresinde itiraz 

edilmemekle birlikte münderecatından sayılan husular yönünden düzenleyen lehine, 

adına fatura düzenlenen aleyhine bir karine geliştirilmiştir. Bu karine faturanın ispat 

gücüne yönelik bir karineyi ortaya koymaktadır. Ne var ki, fatura, düzenleyen aleyhine 

delil olduğu gibi, kendisi faturayı düzenlemediği halde tebliğinden itibaren sekiz gün 

içinde itiraz etmeyen aleyhine de delil olabilecektir. 419 

 

Faturanın adına tanzim edilen aleyhine ispat vasıtası olması, yani, faturayı alan 

kişinin fatura kendinden sadır olmamakla birlikte aleyhine delil teşkil etmesi TTK.nun 23 

.maddesinin 2. fıkrasında düzenlenen ve yukarıda ayrıntısı açıklanan bu karineden 

kaynaklanmaktadır. 

 

Buna göre; fatura düzenleyen tacirin anılan karineden yararlanabilmesi için 

fatura tanzim edenle, adına fatura tanzim edilen arasında akdi ilişki bulunması, faturanın 

akdin ifasıyla ilgili olarak düzenlenmesi gerekir. Fatura sözleşmenin kurulması 

safhasıyla ilgili olmayıp ifasına ilişkin olduğundan öncelikle temel bir borç ilişkisinin 

bulunması gerekir. TTK.nun 23. maddesinin 2 ve 3. fıkrasındaki karine aksi ispat 

edilebilen adi bir karinedir. İkinci fıkra gereği sekiz gün içinde faturaya itiraz edilmesi 

                                                 
418 Oğuz Kürşat ÜNAL, Fatura ve İspat Kuvveti, Asıl Yayın Dağıtım, Ankara, 2003, 

s.95, Domaniç, op.cit., s.662. 

419 Domaniç, op.cit., s.662. 
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durumunda fatura münderecatının doğru olduğunu faturayı düzenleyen tacirin ispat 

etmesi gerekir.”420 

 

TTK madde 23 (yeni TTK madde 21) hükmünde fatura için öngörülen karineden 

söz edilebilmesi için karinenin sıhhat şartları gerçekleşmelidir. Bunlar fatura düzenleyen 

tacir ile adına fatura düzenlenen arasında mal satımı, iş görülmesi veya menfaat temini 

konularında geçerli bir akdi ilişkinin bulunması, buna ilişkin olarak faturanın kendi ile 

ilgili kaidelere uygunluğu (şekil şartları ve içeriğin doğruluğu), faturanın karşı tarafa 

teslim edilmiş olması ve diğer tarafın sekiz gün içerisinde bu faturaya itiraz etmiş 

olmasıdır. 421 

 

Burada taraflar arasında ticari bir ilişki bulunmalıdır ve temel borç ilişkisinin 

sonucunda faturanın düzenlenmesi gerekmektedir. Bu ticari ilişkinin dayanağı yazılı bir 

sözleşmeye ise fatura bu sözleşmeye uygun düzenlenmiş olmalıdır. Temel borç ilişkisinin 

dayanağı sözlü bir sözleşmeye ise temel borç ilişkisinin faturayı veren kişi tarafından 

kanıtlanması yönününde bir hakim görüş ortaya çıkmıştır.422 Faturanın temel borç 

                                                 
420 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yargıtay İçtihadı 

Birleştirme Hukuk Genel Kurulu’nun 27.06.2003 tarih ve E:2001/1, K: 2003/1 sayılı 

Kararı  

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/

2003/12/20031224.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/12/2003122

4.htm, erişim tarihi 10/10/2019. 

421 Ünal, op.cit.,s. 101-149., Rüknettin Kumkale, Hukuki ve Mali Yönleriyle Fatura, 5. 

Baskı, Seçkin, Ankara, 2010,s.197-240.  

422 Kumkale, op cit,s.198. 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/12/20031224.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/12/20031224.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/12/20031224.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/12/20031224.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/12/20031224.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/12/20031224.htm
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ilişkisine dayanmaması halinde sekiz günlük süre içinde itiraz edilmemiş olması teslim 

alanı borç altına sokmaya yetmemektedir.423 

 

Yukarıda sayılan şartın yanı sıra faturanın kanunda öngörülen şekil şartlarını da 

sağlaması gerekmektedir. TTK’da faturanın şekil şartlarıyla ilgili bir hüküm bulunmadığı 

gibi başka bir kanunu da boşluk doldurucu şekilde atıfta bulunmamıştır.424 Burada iki 

farklı yaklaşım söz konusudur kimilerine göre şekil şartları VUK’da belirlenmiştir ve 

faturanın şekil şartları ve tanzimi VUK 230 ve devamında belirtildiği gibi olmalıdır. 

Kimilerine göre ise TTK hükümlerinden çıkarılabilcek sonuç ile faturada asgari olarak 

düzenleyenin ticari unvanı ve imzası, alan tarafın ticari unvanı, düzenlenme tarihi, satılan 

veya üretilen malın veya ifa edilen hizmetin sağlanan menfaatin türü, miktarı, fiyatı ve 

tutarının ve istenmesi durumunda bedelin ödenme kaydının bulunması mutat olandır ve 

bu bilgilerin yer aldığı bir faturanın VUK şekil şartlarına uymamış olsa bile TTK 

açısından geçerli bir fatura olduğu yönündedir. Ancak şekil eksikliği nedeniyle VUK’nun 

öngördüğü müeyyideler de saklıdır.425  

 

Faturaya ilişkin karinenin bir diğer sıhhat şartı ise faturanın teslim edilmiş 

olmasıdır. Nitekim eski TTK m 23(yeni TTK m 21/2)’ye göre “Bir fatura alan kişi aldığı 

tarihten itibaren sekiz gün içinde, faturanın içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa 

                                                 
423 Yargıtay 15. Hukuk Dairesi T. 27.6.2002 E. 2002/1631 K. 2002/3536 ve  Oguz 

Kürşat Ünal,  “Vade Farkı Faturanın Münderecatından Sayılır mı?” 

http://www.hukuk.gazi.edu.tr/editor/dergi/3_1.pdf, erişim tarihi, 20.10.2011.erişimi 

kalkmış inetrnet kaynağı. 

424 Ünal, op. cit.,s. 109. 

425 Ünal, op. cit.,s. 109-111. 

http://www.hukuk.gazi.edu.tr/editor/dergi/3_1.pdf
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bu içeriği kabul etmiş sayılır.” Hükmündeki “aldığı tarihten itibaren sekiz gün 

içerisinde” ifadesinden amaç itiraz süresinin başlangıcının tespitidir. Önemli olan karşı 

taraf tarafından teslim alındığı tarihin tespit edilebilmesidir.  

 

Son olarak TTK’nın fatura için öngörmüş karinenden söz edebilmek için taraflar 

arasında mevcut olan borç ilişkisi nedeniyle, şekil şartlarına uygun olarak düzenlenen ve 

muhatabına gönderilen faturanın içeriğine tebliğ tarihinden itibaren sekiz gün içerisinde 

itiraz edilmemiş olmasıdır.426 İtirazın ne şekilde yapılacağına ilişkin olarak eski kanunda 

bir belirleme yapılmamışken 1525 inci maddede sayılan şartın sağlanması koşulu ile 

elektronik ortamda itiraz edebilme olanağı getirilmiştir.  

 

Elektronik olarak kayıtların delil olabilmesi açısından bakıldığında ise Hukuk 

Muhakemeleri Kanunu (HMK)427md. 200’de belirtilen meblağın üzerindeki hukuki 

işlemlerin ve senede karşı iddiaların kural olarak yalnız kesin delillerle ispat edilebilmesi 

önem arz etmektedir. HMK md. 205/2’ye göre “ Usulüne göre güvenli elektronik imza ile 

oluşturulan elektronik veriler, senet hükmündedir.”428 Aynı maddenin 3. Bendinde 

ise  “Hâkim, mahkemeye delil olarak sunulan elektronik imzalı belgenin, güvenli 

elektronik imza ile oluşturulmuş olup olmadığını resen inceler.”429denmektedir. 

Elektronik veriler usulüne göre güvenli elektronik imza oluşturulmuş ise senet 

hükmündedir ve aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılırlar.  Güvenli elektronik 

                                                 
426 Ibid., s.116. 

427 12/1/2011 tarih ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 4 Şubat 2011 tarih ve 

27836 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

428 HMK md. 205/2. 

429 HMK madde 205/3.  
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imzayla imzalanan belgenin dava sırasında inkar edilmesi halinde ise aynı kanunda 

“Güvenli elektronik imzayla oluşturulmuş verinin inkârı hâlinde, hâkim tarafından veriyi 

inkâr eden taraf dinlendikten sonra bir kanaate varılamamışsa, bilirkişi incelemesine 

başvurulur.”430hükmü yer almaktadır. Borçlar Kanunu431 madde 15 birinci fıkrasına 

“güvenli elektronik imza da el yazısıyla atılmış imzanın bütün hukuki sonuçlarını 

doğurur”432 ifadesi eklenmiştir. TTK 1525 inci madde ve 1526 ıncı maddelerde 

elektronik ortamda yapılması sayılan belge ve işlemler için güvenli elektronik imza 

kullanılabileceği hükme bağlandığından bu şekilde oluşturulmuş veriler kesin delil 

hükmündedir. 

 

E. FATURADAN DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ 

SORUMLULUKLAR 

Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunda faturadan doğan hukuki ve cezai 

sorumluluğa ilşikin açıklamalara bu bölümde faturanın hiç düzenlenmemesi veya eksik 

düzenlenmesi ya da sahte fatura düznelenmesi halleri göz önüne alınarak yer verilmiştir.  

 

17. TTK’ya Göre Faturadan Doğan Sorumluluk 

TTK’da esas itibariyle faturanın düzenlenip düzenlenmemesi ile ilgili hukuki ve 

cezai müeyyide koyulmamış faturanın verilmesi fatura alanın talebine bırakılmıştır. 

                                                 
430 HMK madde 210/1.  

431 11/1/2011 tarih ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 4 Şubat 2011 ve 27836 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  

432 Türk Borçlar Kanunu madde 15. 
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Dolayısıyla fatura alma ve verme bir zorunluluk olmayıp Mülga TTK433 madde 23 (yeni 

TTK434 m. 21) hükmü tacirler arasındaki bir hukuki işlemi düzenlemektedir. 435 

 

Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı şekilde fatura düzenlenmesi, bir 

müeyyideye bağlanmamış ancak dolaylı olarak defter tutmaya ve defterlerin tacirler 

arasında delil olabilmesine ilişkin hükümlere etkisi sebebiyle defterdeki kayıtlara mesnet 

teşkil etmesi bakımından ticari defterin delil olma özelliğini ortadan kaldırmaktadır. 436 

 

18. VUK’a Göre Faturadan Doğan Sorumluluk 

VUK faturalarla ilgili olarak hem hukuki hem de cezai sorumluluk öngörmektedir. 

Faturanın düzenlenmemesi, alınmaması, şekil şartlarına uyulmaması ve sahte veya 

muhteviyatı itibariyle yanıltıcı fatura düzenlenmesinin sonuçları Kanunda belirlenmiştir. 

 

VUK 341 inci maddesine göre vergi ziayı suçu “Vergi ziyaı, mükellefin veya 

sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik 

yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik 

tahakkuk ettirilmesini”437 ifade eder. Söz konusu maddeye göre “Şahsi, medeni haller 

veya aile durumu hakkında gerçeğe aykırı beyanlar ile veya sair suretlerle verginin 

noksan tahakkuk ettirilmesine veya haksız yere geri verilmesine sebebiyet vermek de vergi 

ziyaı hükmündedir. Yukarıki fikralarda yazılı hallerde verginin sonradan tahakkuk 

                                                 
433 29/6/1956 tarih ve 6762 sayılı TTK. 

434 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı  TTK. 

435 Ünal.op.cit, s.149. 

436 Ibid., s.149-151. 

437 VUK madde 341.  
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ettirilmesi veya tamamlanması veyahut haksız iadenin geri alınması ceza uygulanmasına 

mani teşkil etmeyeceği”438 hüküm altına alınmıştır. 

 

Faturanın düzenlenmemesi, alınmaması, şekil şartlarına uyulmaması ve sahte 

veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı fatura düzenlenmesi vergi ziyaına sebebiyet 

vereceğinden vergi ziyaı suçu oluşturmaktadır ancak bunlar aynı zamanda başka vergi 

suçlarını da oluşturmaktadır.  

 

VUK 351 inci maddede usulsüzlüğün tarifi yapılmıştır. “Usulsüzlük, vergi 

kanunlarının şekle ve usule müteallik hükümlerine riayet edilmemesidir.”439VUK 352/II-

7  “Vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve vesikaların kanunen belli şekil ve 

muhteviyatı ve ekleri ile bunlarla ilgili olarak yapılan diğer düzenlemelere ilişkin 

hükümlere uyulmamış olması ikinci derece usulsüzlük cezası gerektirmektedir. 

 

Cezayı istilzam eden tek bir fiil ile vergi ziyaı ve usulsüzlük birlikte işlenmiş olursa 

bunlara ait cezalardan sadece miktar itibariyle en ağırı kesilir. Usulsüzlük cezası kesilen 

bir fiil ile vergi ziyaına da sebebiyet verildiği sonradan anlaşıldığı takdirde, evvelce 

usulsüzlük cezası kesilmiş olması, bu cezanın ziyaa uğratılan vergiden dolayı kesilmesi 

gereken (vergi ziyaı cezası ile mukayesesine ve noksan kesilen cezanın ikmaline mani 

değildir.”440 

VUK 353 üncü madde de faturaya ilişkin özel usulsüzlük ve cezaları şöyledir. 

“(7103 Sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle değişen bent; Yürürlük: 27.03.2018 ) 1. 

                                                 
438 Ibid. 

439 VUK m. 351. 

440 VUK m. 352/II-7   
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Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, verilmesi ve 

alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek 

makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan 

farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi 

gerekirken Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak 

düzenlenmesi ya da bu Kanunun 227 nci ve 231 inci maddelerine göre hiç düzenlenmemiş 

sayılması halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her 

bir belge için 240441 (504 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2019'dan itibaren 290 

TL) Türk lirasından aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya 

meblağ farkının %10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. 

Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak tespit olunan yukarıda 

yazılı özel usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı 120.000 (504 Sıra No.lu V.U.K 

Genel Tebliği ile 1.1.2019'dan itibaren 148.000 TL) Türk lirasını geçemez. 

7103 Sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle değişen bent; Yürürlük: 

27.03.2018)2. Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, 

perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk 

irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca 

düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, 

bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer 

verildiğinin, gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin veya elektronik belge olarak 

düzenlenmesi gerekirken Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak 

üzere kâğıt olarak düzenlendiğinin tespiti ya da bu belgelerin bu Kanunun 227 nci 

                                                 
441 19 Ekim 2019 Tarihli 509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğinde Cezalar 1/1/2019 yılı için 

geçerli tutarlar değil önceki yıl tutarları olarak belirtilmiştir.  
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maddesine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde, her bir belge için 240 TL (504 Sıra 

No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2019'dan itibaren 290 TL)  Türk lirası özel usulsüzlük 

cezası kesilir.” 

“Ancak, her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek özel usulsüzlük cezasının 

toplamı her bir tespit için 12.000 TL (504 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2019'dan 

itibaren 14.800 TL) Türk lirasını, bir takvim yılı içinde ise 120.000 (504 Sıra No.lu V.U.K 

Genel Tebliği ile 1.1.2019'dan itibaren 148.000 TL) Türk lirasını geçemez.” 

“3. (Değişik: 25/5/1995 - 4108/8 md.) 232 nci maddenin birinci fıkrasının 1 ila 5 

numaralı bentlerinde sayılanlar dışında kalan kişilerin fatura, gider pusulası, müstahsil 

makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi ve giriş 

ve yolcu taşıma biletlerini almadıklarının tespit edilmesi halinde bunlara bu maddenin 2 

numaralı bendinde belirtilen cezanın beşte biri kadar özel usulsüzlük cezası kesilir. Şu 

kadar ki, bu cezanın kesilebilmesi için, belge alınmadığına ilişkin tespitin vergi 

incelemesine yetkili olanlar tarafından yapılması şarttır. (Değişik: 25/5/1995 - 4108/8 

md.)  Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, söz konusu tespiti vergi incelemesine 

yetkili olmayanlara da yaptırmaya yetkilidir. Bu hükmün uygulanmasında belge 

alınmadığına ilişkin tespit tutanağının belge almayana verilen örneği, ceza ihbarnamesi 

yerine geçer.” 

Bu maddede yazılı usulsüzlükler sonucunda vergi ziyaı da meydana geldiği 

takdirde bu ziyaın gerektirdiği vergi cezaları ayrıca kesilir ve bu cezalar hakkında 336 

ncı madde hükmü uygulanmaz. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasları 

belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”442 

                                                 
442 VUK m. 353 
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VUK 359 - “(Değişik: 23/1/2008 - 5728/276 md.) “a) Vergi kanunlarına göre 

tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan; 

“1) Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan 

veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar veya defterlere 

kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde 

tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler, 

2) Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler veya muhteviyatı 

itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, 

Hakkında (Değişik: 03/7/2009 - 5904/23 md.) on sekiz aydan üç yıla kadar hapis 

cezasına hükmolunur. Varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu 

halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz 

edilmemesi, bu fıkra hükmünün uygulanmasında gizleme olarak kabul edilir. Gerçek bir 

muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya 

miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge ise, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı 

belgedir. 

b) Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz 

mecburiyeti bulunan defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok 

ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin 

asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri 

kullananlar, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gerçek bir muamele 

veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belgedir. 

c) Bu Kanun hükümlerine göre ancak Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan 

kişilerin basabileceği belgeleri, Bakanlık ile anlaşması olmadığı halde basanlar veya 

bilerek kullananlar iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
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371 inci maddedeki pişmanlık şartlarına uygun olarak durumu ilgili makamlara 

bildirenler hakkında bu madde hükmü uygulanmaz.” 

Kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında bu maddede yazılı cezaların 

uygulanması 344 üncü maddede yazılı vergi ziyaı cezasının ayrıca uygulanmasına engel 

teşkil etmez.”443 

Elektronik fatura ile ilgili olarak konu, VUK madde 353’te belirlenen dışında, 509 

Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, tebliğe aykırı biçimde davranan 

mükellefler hakkında, işledikleri fiile göre VUK’da öngörülen cezaların uygulanacağı 

yönünde düzenlenmiştir.  

 

F. AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATINDA E -FATURA 

DÜZENLEMELERİNİN TÜRKİYE’DE 

UYGULANABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

 

Komisyon 77/388/EEC sayılı KDV Direktifine değişiklik getiren, 2001/115/EC  

Direktifi, Konsey tarafından 20 Aralık 2001’de benimsenerek 17.01.2002 Birlik Resmi 

gazetesinde yayınlanmıştır. KDV bakımından faturalamanın koşullarının basitleştirilmesi 

modernizasyonu ve uyumlaştırılmasına ilişkin bir bakış açısı getiren 2001/115/EC 

Direktifi e-fatura açısından en temel düzenleme olup 28/11/2006 tarih ve 2006/112/EC 

Direktifine entegre edilmiştir. 2006/112/EC Direktifinin faturalama ilgili hükümlerinde 

13/08/2010 tarih ve 2010/45/EU Direktifi ile değişiklik getirilmiştir. 2014/55/EU 

Direktifi ile Kamu Tedarik Sürecinde e-Fatura kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Tüm 

bu değişiklikler, e-Faturalamanın önündeki engellerin kaldırılması, iç pazarın en iyi 

şekilde işleyebilmesi, e-faturalamanın getirilerinden tam anlamıyla faydanılabilmesi, 

                                                 
443 VUK m. 359 
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ödeme entegrasyonunun gerçekleştirilebilmesi ve e-Faturanın kağıt fatura gibi itibar 

görebilmesi yönünde adımlar atılması amacını taşımaktadır. 

 

Bu bölümde 2006/112/EC’nin genel hükümleri ve faturaların saklanmasına ilişkin 

hükümleri, 2010/45/EU Direktifi ve 2014/55EU ile getirilen değişiklikler ışığında TTK 

ve VUK kapsamında e-Faturalamaya ilişkin düzenlemelerin bir değerlendirilmesi 

yapılacaktır. 

 

19. Elektronik Faturalamaya İlişkin Genel Düzenlemeler Bakımından 

Değerlendirilmesi 

2001/115/EC Direktifi (2006/112/EC madde 233) kağıt fatura yerine bir 

elektronik fatura düzenleme opsiyonu getirmiştir. “Elektronik fatura”, 2010/45/EU 

direktifinde, “Bu Direktifte getirilen bilgileri içeren ve herhangi bir elektronik formatta 

düzenlenip alınan faturayı ifade etmektedir.”444 şeklinde tanımlanmıştır. 2014/55/EU 

direktifinde ise elektronik fatura: “otomatik ve elektronik olarak işlemeye izin veren 

yapılandırılmış bir veri formatında yaratılan, iletilen ve kabul edilen fatura” olarak 

tanımlanmıştır.445 Üye ülkeler aşağıda belirtilen koşulların gerçekleşmesi halinde 

faturalarını elektronik araçlarla gönderilmesine izin vermek zorundadır:446  

 Müşterilerin elektronik fatura almaya rıza göstermeleri447; 

 Kaynağın doğrulanması 

                                                 
444 2010/45/EU Direktifi madde 1/12 ile 2006/112/EC Direktifi madde 217’nin değişmiş 

hali. 

445 2014/55/EU Direktifi madde 2/1.  

446 2006/112/EC. Direktifinin 236. maddesi  

447 2006/112/EC. Direktifinin 232. maddesi 
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 İçeriğin bütünlüğünün garanti edilmesi 

Yukarıda belirtilenler ışığında TTK’nunda getirilen düzenleme de herhangi bir 

elektronik fatura tanımı yapılmamıştır. Ancak tarafların elektronik ortamda fatura 

düzenleyip, yollayabilmeleri, itiraz ve kabulleri için açık rızaları Direktife uyumlu şekilde 

aranmıştır.  

 

VUK kapsamında bakıldığında, 509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğinde elektronik 

fatura uygulaması başlıklı bölümünde aşağıdaki açıklamalara yer vermiştir. “Bu Tebliğde 

düzenlenen e-Fatura belgesi , yeni bir belge türü olmayıp, kağıt ortamdaki fatura belgesi 

ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.”448e-Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin 

birbirine kağıt fatura yerine e-fatura göndermeleri zorunludur. Ancak e-Fatura 

uygulamasına dahil olmayan mükelleflere genel hükümler çerçevesinde kağıt fatura (e-

arşiv uygulamasına dahil olanlar/dahil olma zorunluğu getirilenler ise uygulamaya dahil 

oldukları /zorunluluklarının başladığı tarihten itbaren e-Arşiv Fatura) düzenlenecektir.  

 

e-Arşiv Fatura uygulamasında yer alan mükellefler, e-fatura uygulamasında yer 

alan mükelleflere gerçekleştirmiş oldukları satışları ile hizmet ifalarında e-fatura 

düzenlemek, e-fatura uygulamasına dahil olmayanlara ise (mükellef olsun ya da olmasın) 

e-arşiv fatura düzenlemek zorundadır.449 Alıcısının isteği,üzerine e-Arşiv Faturayı kağıt 

ya da elektronik olarak iletebileceklerdir. 

 

                                                 
448 509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği IV.1. e-Fatura Uygulaması-IV.1.1 Genel Olarak 

başlığı altında. 

449509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği. 
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Birlik içerisinde e-faturanın kağıt faturayla aynı hukuki niteliklere sahip olması 

amacının VUK kapsamına da taşındığı görülmektedir. Müşterinin talebi doğrultusunda 

kağıt fatura verilmesi olanağı da olduğu rıza arandığını da e-Arşiv Faturada görmekteyiz. 

Daha çok B2C faturalar için faturanın e-Arşiv Faturanın iletiminde müşterinin isteğine 

göre kağıt ya da elektronik olması anlamlıdır. Öte yandan aslında AB’de elektronik 

faturanın başat faturalama unsuru olarak kullanılması arzusu ve dijitalleşmenin ödeme 

süreçlerini de kapsayacak şekilde diğer basamaklarına adım teşkil ederek gerçek zamanlı 

ekonomiye geçilmesinde kağıt yerine elektronik fatura gönderilmesiyle daha uyumlu 

görünmektedir. Bu anlamda ise bütünleşik bir tedarik sürecinin tüm aşamalarını kapsayan 

ve başat faturalama unsuru olarak elektonik faturanın rızaya dayanmadan alınıp 

verilmesine geçişte Türkiye’deki e-Fatura uygulaması, uygulamaya kayıtlı olanlar 

arasında e-fatura düzenleme ve almayı zorunlu tuttuğundan AB direktifinden bir adım 

öne çıkmaktadır. 

 

Kaynağın doğruluğu ve içeriğin bütünlüğüne ilişkin olarak elektronik faturaların 

iletimi ile ilgili olarak 2010/45/EU Direktifi, 2006/112/EC Direktifi 233. Maddeyi 

aşağıdaki şekliyle değiştirmiştir. Buna göre; “İster kağıt ister elektronik formda bir 

faturanın kaynağının doğruluğu, içeriğinin bütünlüğü ve okunabilirliği düzenlendiği 

andan muhafaza süresinin sonuna kadar sağlanmalıdır. Her mükellef faturanın kaynağın 

doğruluğunu, içeriğinin bütünlüğünü ve okunabilirliğini sağlama yolunu kendisi 

belirleyebilir. Bu, fatura ile mal veya hizmet tedariki arasında güvenilir bir denetim yolu 

yaratan herhangi bir iş kontrolüyle sağlanabilir.”  

 

“Kaynağın doğruluğu” satıcının ya da faturayı düzenleyenin kimliğinin 

doruluğunun garanti edilmesi anlmına gelmektedir. 
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“İçeriğin Bütünlüğü” bu Direktife göre aranılan içeriğin değiştirilmediği 

anlamına gelmektedir.  

2. Birinci paragrafta tanımlanan iş kontrolü dışında bir faturanın kaynağının 

doğrulanması ve içeriğin bütünlüğünü sağlayan diğer teknoloji örnekleri aşağıdadır.  

(a)  1999/93/EC Direktifinin 2(6) ve (10)da belirtilen nitelikli sertifikaya dayanan 

ve güvenli elektronik imza yaratma aygıtlarıyla yaratılan  Direktifin 2(2) maddesindeki 

anlamıyla “gelişmiş elektronik imzaların” kullanımı  

b) 1994/820/EC sayılı Komisyon Tavsiye Kararı madde 2’ de tanımladığı gibi 

“elektronik veri değişimiyle” 

 

Yeni direktif kaynağın doğrulanması ve içeriğin bütünlüğü tarif etmiş ve bunların 

garanti edilmesi hususunda belli yöntemler getirmememiş seçimi mükellefe bırakmıştır. 

Hatta mükellef bunu, fatura ile mal veya hizmet tedariki arasında güvenilir bir denetim 

yolu yaratan herhangi bir iş kontrolüyle sağlayabilir denmektedir. Eskiden gelişmiş 

elektronik imza gibi yöntemleri spesifik yöntemleri saymaktaydı. Kaynağın 

doğrulanması ve içeriğin bütünlüğünün garanti edilmesi için EDI veya gelişmiş 

elektronik imza gibi mevcut teknolojileri işaret ederken şimdi diğer teknolojilerin de 

varlığından bahisle mükellefin belli teknolojileri kullanmaya zorlanmaması gerektiğini 

direktifin gerekçelerinde belirtilmiştir. 

 

Türk Hukuku açısından duruma bakılacak olursa, TTK çerçevesinde kaynağın 

bütünlüğü ve içeriğin garanti edilmesi düzenlenmemiş ve bunların elektronik fatura için 

zorunlu olduğuna yer verilmemiştir. Kanundan elektronik ortamda düzenlenilebilen 

faturanın (elektronik fatura ifadesi kullanılmamaktadır) KEP sitemi içerisinde gönderilip 

alınması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu sistem içerisinde ise güvenli elektronik imzanın 
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kullanımına işaret edilmekte olup bu anlamda Direktifin mükellefe tanıdığı serbestinin 

TTK kapsamında var olmadığı anlaşılmaktadır. 

 

509 Sıra Nolu Tebliğe gelindiğinde ise elektronik belgenin kaynağının doğruluğu 

ve içeriğin bütünlüğü e-belge sıhhati için zorunludur. Ancak Direktifteki gibi bunu 

mükellefin belli koşulları sağlayarak belirleme serbestisi burada söz konusu olmayıp e-

Faturanın, söz konusu Tebliğdeki usul ve esaslara uygun şekilde ve Başkanlığa ait e-

Fatura Uygulaması üzerinden geçmesi zorunludur.  

 

e-Faturanın elektronik belge format ve standartları Başkanlıkça duyurulmuştur. 

509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğine göre düzenlenmeyen, düzenlense bile e-Fatura 

Uygulaması üzerinden geçmeyen herhangi bir elektronik belge, 509 Sıra Nolu VUK 

Genel Tebliği kapsamında düzenlenen e-Fatura hükmünde olamaz. Bu yönüyle Direktife 

göre daha katı bir yaklaşımı söz konusudur. E-arşiv fatura formatı ise e-fatura standart ve 

formatı olabileceği gibi Başkanlıktan alınan izne uygun diğer bir format da olabilir.450 

Tebliğe göre kaynağın doğruluğu (kaynağın inkar edilemezliği) ve içeriğin bütünlüğünün 

(veri bütünlüğü) sağlanması Mali Mühür ve nitelikli eletronik sertifikayla garanti altına 

alınmaktadır. Yani Direktifteki gibi kaynağın doğruluğu (kaynağın inkar edilemezliği) ve 

içeriğin bütünlüğünün (veri bütünlüğü) sağlanması halinde herhangi bir yöntemin seçim 

sebestisi söz konusu değildir.  

 

 

 

                                                 
450 509 Sıra NoluVUK Genel Tebliği  



188 
 

20. Faturaların Saklanmasına İlişkin Genel Düzenlemeler Bakımından 

Değerlendirilmesi 

Elektronik olarak faturaların saklanması ile ilgili olarak tüm mükellefler kendileri, 

müşterileri, üçüncü kişiler tarafından düzenlenen faturaların ve kendilerinin kabul 

ettikleri faturaların bir kopyasının saklanmasını sağlamak zorundadırlar. Faturaların 

kaynağının doğruluğu ve içeriğinin bütünlüğü aynı şekilde okunabilirliği saklama süreci 

boyunca da garanti edilmelidir. İçerdikleri bilgiler değiştirilmemeli; söz konusu saklanma 

süreci boyunca okunaklı olmalıdır. Eğer faturalar bir mesaj formatındaysa örneğin EDI 

sentaksında (sözdizimi), sonra açık formata dönüştürmek için gerekli erişim yolu ve 

kodlarının da saklanma süresince saklanması gerekmektedir. Mükellefler, yetkili 

makamlara talep edilmesi halinde faturaları gecikmeksizin hazır bulundurabilecekleri 

uygun istedikleri bir saklama yeri belirleyebilirler.  

 

Tacirler kendi ülke toprakları dışında farklı üye devlet topraklarında faturalarını 

saklayabileceklerdir. Ancak 2010/45/EU Direktifinde 247(3)’e göre 2010/24/EU 

Direktifi ve 1798/2003 sayılı regülasyona benzer kapsamda bilgi alışverişinde 

yardımlaşmaya yönelik yasal düzenlemeleri olmayan ülkelerden arşivleme konusunda 

özel koşullar isteyebilir. 

 

TTK’nin saklamaya ilişkin hükümlerine bakıldığında, TTK M.64(2)’e göre 

“Tacir, işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, fotokopi, 

karbonlu kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzer şekildeki bir kopyasını, yazılı, 

görsel veya elektronik ortamda saklamakla yükümlüdür.”451 TTK 82 maddeye göre “64. 

                                                 

451 TTK madde 64/2.  
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üncü maddenin birinci fıkrasına göre yapılan kayıtların dayandığı belgeleri” 452  “okunur 

hâle getirildiklerinde, alınmış bulunan ticari mektuplar ve defter dayanaklarıyla görsel 

ve diğer belgelerle içerik olarak”453 örtüşmeleri ve “saklama süresi boyunca kayıtlara 

her an ulaşılabilmesi ve uygun bir süre içinde kayıtlar okunabilir hâle getirilebiliyor 

olması”454 şartıyla veri görüntüleyici ve taşıyıcılarda saklayabilirler.  

 

TTK’da belirtilen saklama şartları “Faturaların kaynağının doğruluğu ve 

içeriğinin bütünlüğü” ne ilişkin bir koşul koşmamakla birlikte sadece okunabilir olma ve 

diğer belgelerle içerik olarak örtüşme şartıyla tüm verilerin saklanmasına yönelik yol 

göstermiştir. Bu haliyle AB mevzuatına sadece verilerin okunabilirliği saklama süreci 

boyunca da garanti etme yönünde benzerlik göstermektedir. Veri güvenliği boyutu göz 

ardı edilmiştir. 

 

VUK açsından ise, 509 Sıra Nolu VUK Tebliği kapsamında e-Faturaların 

muhafaza ve ibrazı detaylı şekilde düzenlenmiştir. “Kanunun ilgili hükümlerine göre 

muhafaza yükümlülüğü olanlar gerek düzenledikleri gerekse adlarına düzenlenen bu 

Tebliğe konu e-Belgeleri kendilerine iletim/teslim şekillerine uygun olarak yasal süreler 

dahilinde muhafaza ve ibraz etmekle yükümlüdürler.”455 

 

“e-Belgelerin veri bütünlüğünün sağlanması ile kaynağının inkar edilemezliği 

Mali Mühür ve nitelikli elektronik sertifika ile garanti altına alınmaktadır.” Elektronik 

                                                 
452TTK m. 82/1-d . 

453 TTK m. 82/3-a. 

454TTK m. 82/3-b.  

455 509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği 
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imzanın ve Mali Mührün doğruluk ve geçerlilik kontrolünün ancak elektronik ortamda 

yapılabilmesi nedeniyle e-Belgenin (e-Faturanın) düzenleyicisi tarafından kağıda 

basılarak saklanması söz konusu değildir. Bu nedenle mükellefler, düzenledikleri e-

Belgeleri (e-Faturaları), üzerindeki Mali Mühürü veya elektronik imzayı içerecek şekilde 

kanuni süreler dahilinde kendi bünyelerindeki elektronik, manyetik veya optik ortamlarda 

muhafaza ve istendiğinde elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla ibraz 

edeceklerdir. Söz konusu e-Belgelerin alıcıları ise kendilerine iletim şekline uygun olarak 

elektronik ortamda iletilmesi halinde üzerindeki Mali Mühürü veya elektronik imzayı 

içerecek şekilde kanuni süreler dahilinde kendi bünyelerindeki elektronik, manyetik veya 

optik, kağıt ortamda teslim edilmiş ise kağıt ortamda muhafaza ve ibraz edeceklerdir.”456 

 

Görüldüğü gibi e-Faturaların kaynağının inkar edilmezliği ve veri güvenliğinin 

muahafaza sürelerinin sonuna kadar sağlanmasına yönelik yaklaşım ve bu süreler 

boyunca faturaların okunabilir olması gerekliliği AB mevzuatıyla uyumludur. Ancak 

kağıt ortamda kendisine iletilen e-Arşiv Fatura saklayacak olanlarda kağıt çıktı üzerinde 

yapılacak denetimde belge içeriğinin değişip değişmediğinin kontrolünün nasıl 

sağlanacağı soru işaretidir. 

  

509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğine göre “Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, 

arşivlenen faturaların doğruluğuna, bütünlüğüne ve değişmezliğine ilişkin olan her türlü 

elektronik kayıt ve veri, veritabanı dosyası, saklama ortamı ile doğrulama ve görüntüleme 

araçlarının tümünü kapsamakta olup, e-Belgelere (e-Faturalara) istendiğinde kolaylıkla 

erişebilmeyi, anlaşılabilir ve eksiksiz bir biçimde görüntüleyebilmeyi ve belgelerin 

                                                 
456 Ibid. 



191 
 

(faturaların) okunabilir kağıt baskılarını üretebilmeyi sağlayacak biçimde yerine 

getirilmelidir.”457 

 

“Mükelleflere ait e-belgelerin (e-Faturaların) yine mükelleflere ait bilgi işlem 

sistemlerinde saklanması gerekmekte olup, üçüncü kişiler nezdinde de elektronik saklama 

yapılabilecektir.”458 Başkanlıkça izin verilen saklama hizmeti veren kuruluşlar dahil 

başka mükelleflerden elektonik saklama hizmeti alınması mükelleflerin e-belgelerin 

muhafaza ve ibrazına ilişkin asli sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. E-belgelerin 

muhafazasının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti 

Kanunlarının geçerli olduğu yerlerde yapılması zorunluluğu, yurt dışında da ikincil bir 

arşivleme yapılmasına engel teşkil etmez.”459  

 

Ancak direktiften farklı olarak Türkiye’de “E-belgelerin muhafazasının Türkiye 

Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu 

yerlerde yapılması zorunluluğu” vardır. Ancak mükelleflerin yurtdışındaki ikincil 

arşivleme yapmalarına engel bulunmamaktadır.  

 

AB e-Fatura standardının oluşturulmasında, faturaların kişisel verileri 

içereceğinden hareketle 2014/55/EU Direktifinin Birlik ve ulusal hukukuna halel 

getirmeksizin uygulanabileceğinin altını çizmiştir.460 AB e-fatura standardının, kişisel 

verilerin korunmasına yönelik olarak 95/46/EC Avrupa Parlamentosu ve Konsey 

                                                 
457 Ibid. 

458 509 sıra Nolu VUK Genel Tebliği 

459 Ibid. 

460  2014/55/EU madde 3/1. 
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Direktifine ve kişisel verilerin orantılılık ve asgari düzeyde veri ilkelerine dayandırılarak 

tasarlanmasına işaret edilerek kişisel verilerin korunmasına yönelik bir bağ 

kurulmuştur.461  

 

Türkiye’de de üçüncü kişiler nezdinde yapılan saklama hizmeti ve özel 

entegratörlerin sağladıkları hizmetler göz önüne alındığında faturalar kişisel verileri ve 

ticari sırları taşıyacağından “kişisel verilerin korunmasına” yönelik olarak 509 Sıra Nolu 

VUK Genel Tebliği özel entagratörler ve Başkanlıktan saklama hizmeti için izin alan 

kuruluşlar, vermiş oldukları hizmet kapsamında görmüş oldukları ticari sır niteliğindeki 

e-belgelerin güvenliği ve gizliliğinden sorumludur. Üçüncü kişilerle söz konusu verilerin 

paylaşılması halinde diğer Kanunlarda öngörülen cezai sorumluluğa tabi olmakla birlikte 

Başkanlıkça da izinleri iptal edilebilir. Tebliğden görüldüğü üzere ticari sır bağlamında 

kişisel verinin korunması için bir çaba söz konusudur. Ancak etkinlik açısından bir 

değerlendirme yapılacaksa; ceza için işaret edilen Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu’nda “Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin 

ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.”462 halinde kısmi 

istisnalar463 arasında sayıldığı görülmektedir. Bir diğer yaptırım ise Başkanlık tarafından 

söz konusu entegratör/saklama hizmeti veren kuruluşların iptal edilebilmesidir. Ancak 

Tebliğ, iznin iptal edilmesi halinde ne kadar süre sonra yeniden izin verilip 

verilemeyeceği ya da başka bir ortaklıkta yer alarak tekrar entegratör/saklama hizmeti 

veren kuruluş olup olunamayacağına ilişkin net bilgiler vermemekte izinleri iptal 

edilebilir demekle yetinmektedir. Öte yandan ortak bir AB’de e-fatura standardında 

                                                 
461 Ibid.  

462 24/03/2016 tarih ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 28.  

463 KVKK madde 28/2’de kısmi istisnalar sayılmıştır. 
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alınacak bilgilerin kişisel verilerin korunmasında orantılılık ve minimum veri ilkelerine 

göre hareket edilmesi Türkiye’deki e-Fatura standardında alınacak bilgiler açısından da 

mevzuat uyumlaştırması için anlamlı olabilecektir.  

 

Son olarak AB’de kamu tedarik sürecinde e-Fatura kullanımının zorunlu hale 

getirilmesi ve Türkiye uygulaması konusunda bir değerlendirme yapmak gerekirse 509 

Sıra Nolu VUK Genel Tebliğinde e-faturaya geçme zorunluluğu olanlar arasında kamu 

kurum ve kuruluşları464 sayılmıştır. Bunların e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu, 

usul ve esasları Muhasebat Genel Müdürlüğünce tespit edilen “Bütünleşik Kamu Mali 

Yönetim Sistemi” çerçevesinde belirlenir. 26 Haziran 2018 tarih ve 30460 sayılı 

“Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği” ile 

“5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan işlemlerin elektronik 

ortamda ve bütünleşik bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla; ilgili 

mevzuatında tutulması ya da düzenlenmesi öngörülen defter, kayıt, belge ve benzeri 

içeriklerin elektronik ortamda oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafaza ve ibraz 

edilmesine yönelik mezkur Kanun kapsamındaki süreçlere yönelik bilişim sistemleri 

arasındaki birlikte işlerlik standartlarının ve güvenlik politikalarının belirlenmesi 

amacıyla”465 hazırlanmıştır. Bu çerçevede ilgili yönetmeliğin 23. Maddesinde 

kullanılacak elektronik faturanın e-Fatura olduğu, standardının UBL-TR olduğu ve e-

fatura uygulamasından geçme zorunluğu sayılmıştır. Sistemin kullanımında kamu 

idarelerinin özel entegrasyon yönetmini kullanacakları ilişkin düzenleme yapılmıştır. 

 

                                                 
4645018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, 

kurum ve kuruluşlar ile iktisadi kamu kurum ve kuruluşlar  

465 Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği m.1.  



 

SONUÇ  

Günümüzde bilgi teknolojileri; eğitimden ticarete, sağlıktan eğlenceye pekçok 

alanda yaşam biçimlerini değiştirmekte ve dönüştürmektedir. Şirketler iş süreçlerini 

hızlandırmak ve üzerlerindeki maliyet baskılarını azaltmak için bilgi teknolojilerini de 

geleneksel yöntemler gibi kullanabilecekleri yasal düzenlemelere ihtiyaç duymaktadırlar. 

Dolayısıyla devletler de bu hızlı gelişimin dışında kalamamaktadırlar.  

 

Bilgi toplumunun gerektirdiği bu değişime uyum sağlayabilen, bilgiye hızlı 

erişebilen, üretebilen ve kullanabilen ülkeler diğerlerine göre üstünlük sağlamaktadırlar. 

Bunun farkına varan birçok ülke ve Avrupa Birliği gibi bölgesel entegrasyonlar da 

politikalarını oluştururken bilgi ve iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi, kullanımının 

yaygınlaştılmasını eylem planları içerisine almış ve bu hedefler doğrultusunda somut 

adımlar atmaya başlamışlardır.  

 

Elektronik fatura, faturalama ve ilgili süreçlerin elektronik yöntemler aracılığı ile 

yapılmasına imkan sağladığından kağıt ortamında yürütülen faturalama sürecinin 

bünyesinde barındırdığı doğal zorlukları ortadan kaldıran alternatif bir faturalama 

yöntemidir. Alıcı ve satıcı arasındaki faturalama sürecinin (faturanın oluşturulması, 

iletilmesi, saklanması vb) elektronik ortamda gerçekleştirilmesi anlamına gelen 

elektronik fatura ile, fatura bilgisi akışının otomasyona alınması sonucu elde edileceği 

gibi kağıt fatura gönderilmesi veya alınması zorunluluğu da ortadan kalkabilecektir. 

  

Kağıt faturalama süreçlerinin, belli açılardan sabit ve değiştirilemez nitelikte 

olması yani faturanın oluşturulma, iletme, veri girişi, saklanmasının tamamen kağıda 

bağlı olarak gerçekleştirilmek zorunda olması, özellikle işletme büyüklüklerinin de 

artmasına paralel bir şekilde ciddi maliyetleri de beraberinde getirmektedir. Elektronik 
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faturaya duyulan ilgi ve ihtiyacın belki de en önemli nedeni burada karşımıza 

çıkmaktadır. Faturalama sürecinin elektronik ortam aracılığı ile gerçekleştirilmesi 

dolayısı ile elde edilen tasarruf miktarı önemli bir kalem oluşturmaktadır. Konu ile ilgili 

olarak sadece Avrupa ölçeğinde yapılan hesaplamalarda 243 milyar Avroya ulaşan 

tasarruf miktarı ifade edilmektedir. Bu doğrultuda geleneksel faturalama süreçlerine 

nazaran hızlı, kolay ve güvenli bir faturalama yöntemi anlamına gelen elektronik fatura 

hem ülkemizde hem AB’de, sunduğu maliyet etkinliği ve verimlilik artışı unsurları ile 

sadece iş dünyasının değil kamu harcama süreçlerindeki etkinlik denetimi ve kontrol 

süreçlerini yönetme noktasında oluşan imkanlar nedeni ile kamu kesiminin de ilgisini 

çekmektedir. 

 

Uluslararası ölçekte birlikte çalışılabilirliği esas alan, faturalaşan taraflar arasında 

elektronik fatura gönderip alınmasını sağlayacak ülke çapında işlerliğe sahip bir e-

faturalama sisteminin Türk Hukukukuna uygulanabilmesi için AB örneğinin göz önünde 

bulundurulması faydalı olacaktır.  

 

Birlik içerisinde e-Faturalama süreci 70’li yıllardan beri takip edilmektedir. 

Mevcut teknolojilerin varlığı süreci erken başlatmış ancak AB e-Faturalama sürecinde 

bazı sorunları da beraberinde getirmiştir. Örneğin EDI Sisteminin uluslararası ticarette 

erken dönemde ve sıklıkla kullanılan kapalı bir elektronik sistem olması, genellikle büyük 

şirketler tarafından kullanılan pahalı bir sistem oluşu, uygulamalarının zorluğu ve devam 

ettirmenin maliyetli olması nedeniyle sadece ihtiyaç duyulan iç süreçlerin kullanımına 

yol açmış ve tüm tedarik zincirini kapsayamamıştır. Fakat hali hazırda Avrupa belli bir 

kullanıcı sayısına sahiptir ve e-Faturalama sürecinde ve yasal düzenlemelerde yerini 

almaktadır. 
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Birlik e-Faturalama sürecinde kaynağın doğrulanması ve içeriğin bütünlüğünün 

sağlanmasında kullanılan EDI dışındaki bir diğer yöntem ise gelişmiş elektronik imzalar 

olup bunlarında da farklı ülke mevzuat ve uygulamalarından dolayı birlikte 

işlerlik/çalışabilirlik sorunu e-faturalama için sorun teşkil edebilmektedir.  

 

2010/45/EU Direktifiyle Birlik içerisinde kaynağın doğrulanması ve içeriğin 

bütünlüğünün garanti edilmesi EDI ve gelişmiş elektronik imza gibi mevcut teknolojilerle 

sağalanabiliceği ancak diğer teknolojilerin de varlığı göz önüne alındığında mükellefin 

belli teknolojileri kullanmaya zorlanamayacağı yönünde esneklikler getirilmiştir. Hatta 

Belçika gibi bazı Birlik ülkelerinde e-Faturanın kaynağının doğruluğu, içeriğinin 

bütünlüğünün sağlanmasına ilişkin yöntem belirlenmemekte işletmeler kendilerine en 

uygun yöntemi seçebilmektedir. 

 

Görüldüğü üzere Birlik e-Faturalama konusunda mevcut bir yapıya sahip 

olduğundan bunun geliştirilmesi ve bu yapıdaki farklılıkların uyumlaştırılması yönünde 

adımları atmaktadır. Ülkemiz de ise e-Faturayla ilgili gelişmeler görece yeni bir tarihe 

dayanmakta ve oluşum aşamasında olduğundan AB örneği ülke uygulamaları ve e-

Faturalama sürecinde kullanılan yöntem ve süreçlerin avantaj ve dezavantajlarının 

değerlendirilmesi ülkemizdeki uygulama açısından faydalı olabilecektir. 

 

Ülkemizde e-Fatura uygulamasına yönelik çalışmanın VUK kapsamında 

başlatıldığı görülmektedir. VUK Tebliği kapsamında e-faturanın sıhhat koşulları 

(kaynağının doğruluğu, içeriğinin bütünlüğü ve değişmezliği vd.) taşıması için özel bir 

uygulama oluşturulmuş, e-Faturanın formatı, düzenlenmesi, iletimi ve saklanması 

kuralları açıkça belirlenmiş format ve kılavuzlar ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. 

Belirlenen format ve standartlara uyulmadan düzenlenen, uyularak düzenlense bile e-
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Fatura Uygulaması üzerinden geçmeyen hiçbir bir elektronik belgenin, VUK Tebliği 

kapsamında düzenlenmiş e-Fatura hükmünde olmamasının AB deneyimiyle 

karşılaştırıldığında pratikte belli faydaları olmaktadır. Bunların başlıcası,  

 AB’nin karşılaşmış olduğu çok formatlı karmaşık sistemin önüne geçilmiş 

olması: Bugün hala e-Fatura standardı olarak dünya üzerinde hakim bir 

standart bulunmamaktadır. EDI kullanımı büyük çok uluslu şirketlerde 

kullanılmakla beraber KOBİ’lerin kitlesel kullanımında elverişsizdir. 

Farklı standartların, veri ve kullanım gerekliliklerinin varlığı şirketler, 

yazılımcılar, servis sağlayıcılar için çoklu format ihitiyacı doğurduğundan 

kopuk bir pazara yol açmaktadır. Bu sebeple Avrupa’daki pek çok 

standardizasyon kuruluşu e-faturalama standartları için çalışmaktadır. 

 Çok fazla formatın yaratacağı denetim yükünden kurtulunmuş olması,  

 Farklı iş modellerinin ve çözümlerinin varlığı birlikte çalışabilirlik riski 

yaratabileceğinden KOBİ’lerin e-faturalarının değişiminde çoklu sistem 

ve çözümlere gereksiz yatırım yapmasının önüne geçilmesi dolayısıyla 

daha fazla ticari tarafa ulaşılması, 

 E-fatura uygulamasının kullanımında portal gibi maliyetsiz, kullanıcı 

dostu bir aracın sunulmasının KOBİ’lere maliyetli teknoloji yatırımı 

ihitiyacı duymadan kağıtsız faturalamaya geçişi sağlaması, 

 Kitlesel olarak adaptasyonu farklı model ve çözümlerin yaratacağı 

karmaşıklıktan kurtararak kolaylaştırması,  

 Birliğin yaşamış olduğu birlikte çalışabilirlik (elektronik imzaların 

doğrulanması hususunda ülkeler arasında birlikte işlerlikte yaşanan 

sorunlar) ve erişim sorununun aşılmış olması: Elektronik imzaların 

kullanımının e-faturalama üzerinde yasal pozitif etkileri olmakla beraber 

üye devletlerin farklı mevzuatları ve teknik standartları e-imzaların 
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birlikte çalışırlığında sorun yaratmakta konunun daha kapsamlı bir 

perspektif içinde değerlendirilmesini gerektirmektedir. e-Fatura 

uygulamasında Mali Mühür yanında güvenli elektronik imza 

kullanılabilir. 

 Ödeme entegrasyonun sağlanmasına olanak verebilen bir format 

kullanılması, e-Fatura uygulamasının diğer vesikaların da taraflar arasında 

dolaşımına ve tedarik zincirinin otomasyonuna izin verebilecek esneklikte 

olması kayıtlı ve gerçek zamanlı ekonomiye geçişte fayda 

sağlayabilecektir.  

 

Ancak sayılan bu avantajlarının yanı sıra VUK kapsamındaki e-Fatura 

beraberinde yine elektronik ortamda oluşturulan, saklanan ve muhatabına elektronik 

olarak da iletilebilen “Fatura” ile aynı hukuki niteliğe sahip bir başka e-belge (e-Arşiv 

Fatura) daha söz konusudur. B2C boyutunda yani vergi mükellefi olmayanlara elektronik 

ortamda iletilmesi açısından anlamlı olmakla birlikte, vergi denetimlerinde yaratacağı 

denetim farkılıkları açısından hem zaman hem de işgücü maliyetleri doğurabilecektir. 

Elektronik ortamda, gerek mükellef gerek özel entegratörün e-belgeler üzerinden 

meydana getirebileceği vergi kayıp kaçağından dolayı ortaya çıkabilecek hazine zararını 

önleyici denetim tasarımlarının post audit yani sonradan denetime yönelik olması sistemi 

gerçek anlı denetimin gücünden ve faturalama süreçlerinin tamamının (ödeme sürçeleri 

de dahil) dijital ortama taşınabilmesinden sağlanacak fayda optimizasyonundan yoksun 

bırakacağı düşünülmektedir. Örneğin alınan bir e-Fatura karşılığında yapılan bir 

ödemenin de tamamlandığının sistemde görülmesi denetim süreci açısından o faturanın 

risk durumunun azlığının da bir göstergesi olarak risk grubundan ayrılması bile 

denetimde zaman ve isabet etkinliğini arttırabilecek faydalar getirebilecektir. Elektronik 

ortamda belge veri akışının vergi idarelerinden yapılmasının getirdiği zaman ve kaynak 
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tasarrufunun sonradan gönderilen raporlarla yapılması vergi farkını azalatacak 

imkanların maksimum düzeyde kullanılmamasıyla sonuçlanabilecektir.  

 

Elektronik faturayla, geleneksel kağıt faturanın doğasındaki pek çok zorluk 

aşılmakla birlikte aynı zamanda faturalama hatta denetim ve ödeme süreçlerini 

etkileyecek dönüşümler de yaşanmaktadır. Bu dönüşüm sonucunda yeni aktörler, yeni 

denetim teknikleri ve belki de şu an öngöremediğimiz pek çok teknolojik gelişmenin alt 

basamakları ortaya çıkmaktadır. Bu süreçte hem hak hem de vergi alacağının garanti 

altınma alınması için hukuki düzenlemeler de önem kazanmaktadır. Türkiye’de 

elektronik faturalamaya ilişkin olarak gerçekleştirilen düzenlemelerin kanunda değil 

sadece kanunda bu tür düzenleme yapılmasına olanak veren yetkilendirme maddeleriyle 

Tebliğde yapıldığını görmekteyiz. Pratikte kanunda açıkça düzenlenmeyen bir durumun 

VUK mükerrer 242/2. ve mükerrer 257/3 Maddesinin verdiği yetkiyi geniş bir biçimde 

kullanılarak sadece Tebliğ ile ihdas edilmesinin bazı sakıncaları olabilecektir. 

 

Örneğin, VUK’da “Muhafaza ve İbraz Ödevi”; VUK’un 253 üncü maddesinde 

defter ve belgeleri muhafaza ile ilgili olarak “Bu kanuna göre defter tutmak 

mecburiyetinde olanlar, tuttukları defterlerle üçüncü kısımda yazılı vesikaları, ilgili 

bulundukları yılı takibeden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza etmeye 

mecburdurlar.” Şeklinde düzenlenmiştir. VUK 254’üncü maddesi ise “Bu Kanuna göre 

defter tutma mecburiyetinde olmayanlar, 232, 234 ve 235 inci maddeler mucibince 

almaya mecbur oldukları fatura ve gider pusulası ve müstahsil makbuzlarını tarih sırası 

ile tanzim tarihlerini takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza 

etmeye mecburdurlar.” Şeklindedir. Görüldüğü gibi muhafaza ödevi defter tutma 

mecburiyeti olsun ya da olmasın mükellefin kendisine verilmiştir. Kanunda defter tutmak 

mecburiyetinde olanların, tuttukları defterlerle üçüncü kısımda yazılı kısımdaki 
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vesikaların üçüncü kişilerce düzenlenmesi ve muhafazasına (AB’de “outsourcing”) 

ilişkin bir hüküm bulunmamakta sadece Bakanlığa yetki veren maddeler ile bu alanda 

özel entegratörler ve saklama izni verilen kuruluşlar gibi yeni aktörler karşımıza 

çıkmaktadır. Bu yeni aktörlerin (Özel entegratörlerin ve saklama hizmeti verenler) vegi 

kayıp ve kaçağına mahal vermesi neticesinde sadece mükellefin asli sorumlu olarak 

tutulması, söz konusu kuruluşların sorumluklarına ilişkin kanuni bir zemininin 

bulunmaması hak, sorumluluk ve ceza ilişkisinin kurulmasında yetersizliğe yol 

açmaktadır. Oysa pek çok e-belgenin elektronik ortama taşınmasında mükellefin 

adaptasyonundaki eksikler göz önüne alınarak özel entragratörlerin devreye alınması 

mükellefin, entegratörün bu belgelerin düzenlenmesi ve iletimindeki kontrol kabiliyetinin 

çok yüksek olmaması söz konusuyken özel entegratörlerin hak ve sorumluluklarının ve 

müeeyidelerin açıkça belirtilmediği bir ortamda denetim mekanizmalarının da 

kurgulanmaması halinde vergi kayıp ve kaçağını arttırabilecektir. Özel entegratörün 

bilerek ya da bilemeyerek göndermediği bir faturanın sorucunda mükellefin kendi suçu 

olmadığı halde katlandığı bu cezaya karşı haklarını savunabileceği bir kanuni dayanağı 

olamaması önemli bir eksiklik olarak kabul edilmektedir. Nihai tüketici bağlamında 

kolaylık sağlamakla birlikte söz konusu sistemde, e-fatura dışında kalan diğer vergi 

mükelleflerinin kendi aralarındaki işlemler alanında KDV iadeleri açısından hazineyi 

zarara uğratmayacak denetim mekanimazları ve özel entegratörlerin cezai 

sorumluğununu netleştirecek hukuki alt yapılarının ihdası kaçınılmazdır.  

 

Öte yandan kişisel verilen korunmasına yönelik olarak da Türkiye’de de üçüncü 

kişiler nezdinde yapılan saklama hizmeti ve özel entegratörlerin sağladıkları hizmetler 

göz önüne alındığında faturalar kişisel verileri ve ticari sırları taşıyacağından “kişisel 

verilen korunmasına” yönelik olarak VUK kapamında Tebliğ ile özel entagratör olanlar 

ve Başkanlıktan saklama hizmeti verme izni alan kuruluşlar, hizmet verdikleri mükellefe 
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ait ticari sır niteliğindeki e-belgelerin güvenliğin ve gizliliğinden sorumlu tutulmuşlardır. 

Ancak söz konusu sorumluluk Tebliğde, üçüncü kişilerle bu verilerin paylaşılması 

halinde diğer Kanunlarda öngörülen cezai sorumluluğa tabi olma ve Başkanlıkça 

izinlerinin iptal edilebilmesi ile sınırlı kalmıştır.  

 

Sınır ötesi ticarete ilişkin olarak e-fatura uygulaması düzenlenmemiş olup bunun 

düzenlenmesi halinde Direktifle uyumu önem arz edebilecektir. Sınır ötesi ticarette e-

fatura uygulaması için ise ilgili kurum ve kuruluşun uyumlu hareket etmeleri ilgili 

mevzuatın daha rahat uygulanabilir olmasında fayda sağlayabilecektir. 

 

Faturanın VUK ve TTK’da düzenleniş biçimi, gayesi ve sonuçları farklı olmakla 

beraber TTK ile getirilen düzenleme ışığında faturaların elektronik olarak düzenlenmesi 

ve iletimine ilişkin hükümler VUK kapsamındaki e-fatura uygulaması ile uyumlu 

görünmemektedir. Birlik deneyimi göz önüne alındığında kağıt faturayla aynı itibarı 

görecek bir e-fatura yaratma konusundaki eksikliği ve üye ülkelerin e-faturalamaya 

ilişkin Direktifi kendi iç hukuklarına adapte ederken seçtikleri uygulama seçeneklerinin 

farklılık göstermesi bu alanda temiz bir mevzuat eksikliği sınır ötesi ticarette sıkıntılara 

sebep olabilmektedir. Ayrıca üye ülkelerin kendi mevzuatlarında yer alan faturanın 

saklanma sürelerinin de birbirinden farklılık arz etmesi hem denetim hem de erişim 

açısıdan sorun yaratmaktadır. Bunlar göz önüne alındığında Türk Hukukunda her iki 

kanundaki faturaların saklanma sürelerinde ve işleyişlerindeki farklılıkların e-fatura 

sürecine olumlu katkı sağlamayacağı düşünülmektedir.  

 

Faturaya ilişkin karinenin bir sıhhat şartı ise faturanın teslim edilmiş olmasıdır. 

TTK m 21/2’ye göre “Bir fatura alan kişi aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde, 
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faturanın içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa bu içeriği kabul etmiş sayılır.”466 

Hükmündeki “aldığı tarihten itibaren sekiz gün içerisinde” ifadesinden amaç itiraz 

süresinin başlangıcının tespitidir. Önemli olan faturanın teslim alındığı tarihin tespit 

edilebilmesidir. Bu durumda e-Arşiv Faturanın elektronik olarak iletiminde teslim 

edildiği tarih ihtilafların çözümü için önemlidir ancak tespitinin nasıl olacağı belli 

edilmemiştir. e-Faturanın tesliminde sistem üzerinden kayıtlar söz konusu iken e-Arşiv 

Faturada bu söz konusu olamamaktadır. 

 

e-Faturanın ispat vasıtası olması bakımından kesin ve takdiri delil olma 

konusunda faturaların sadece Mali Mühür taşıması onu takdire bırakması sonucunu 

doğurabilecektir. Uygulama açısından bakıldığında e-Faturanın sadece e-Fatura 

uygulaması üzerinden geçmesi ve nitelikli elektronik sertifikayla mühürlenmesi aslında 

zaten o faturayı düzenleyenin kimliğini ve bu işlemi gerçekleştirdiğinin inkar edememesi 

sonucu doğurmaktadır. Ancak gerek HMK açısından güvenli e-imzalı belgelerin senet 

niteliği taşıması gerekse TTK’da güvenli elektronik imzanın öngörülmesi sebebiyle şu an 

yürüyen e-fatura uygulamasının hukuki boyutunun bu yönüyle yapılandırılması 

gerekmektedir. Birlik içerinde e-Faturada 2010/45/EU sayılı Direktifle artık e-imza 

zorunlu bir unsur olarak aranmamakta olup faturanın kaynağının doğruluğu ve 

bütünlüğünün sağlanması açısından güvenilir iş süreçlerinin varlığı yeterlidir. Bu 

bakımdan Elektronik Fatura Uygulaması Birlik mevzuatındaki güvenilir iş süreçlerini 

sunmakla birlikte hukuki açıdan Mali Mühürün kurumsal elektronik imza olarak gerekli 

hukuki zemine oturtulması ihtiyacı söz konusudur. Vergi Usul Kanunu kapsamında bu 

konunun değerlendirilmesi faydalı olabilecektir. 

 

                                                 

466 TTK madde 21/2. 
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Kamu tedarik sürecinde bütünleşik bir yaklaşımla e-Faturanın kullanılması 

anlamlıdır. Ortak veri sözlüğü ve birlikte işlerlik standartlarına önem verilmesi ve uçtan 

uca iş süreçlerinin sisteme katılması düşüncesiyle hareket edilmiş olması ayrıca 

önemlidir. 

  

Son olarak bütüncül bir e-belge dönüşümü tüm kağıt belgeleri kağıt ortamdaki 

hareket kurgusu üzerinden elektronik ortama taşımak anlamına gelmemelidir. Bu 

belgelerin elektronik ortamdaki yaşamlarının, iş süreçlerinin, dinamik olarak sürekli 

dönüşümü ve farklılaşması göz ününe alınarak sürekli iyileşme üzerine, ekonomik 

hayatın dijitale taşınmasından elde edinilecek kazanımlar düşünülerek bir sonraki 

basamağa geçişte adım olacak şekilde tasarlanması gereklidir. Gerek AB gerek Türkiye 

açısından, geleneksel kağıt döngüsü tasarımını aynen elektroniğe taşımak yerine temiz 

veriler, birlikte çalışabilirlik, ortak format ve standartlar, köklü dönüşüm tasarımları vs. 

ile iş süreçlerinin yeniden yapılandırılması (business process reengineering) “süreçlerin 

tekonolijik gelişmelerle optimize edilmesi” göz önünde bulundurularak hukuki tasarımlar 

yaratılmalıdır. Böylece anlaşılabilir ve kolay uygulanabilir ve birbirleriyle uyumlu 

mevzuat geliştirmek olanaklı hale gelebilecek ve uluslararası standartlar ve mevzuat 

düzenlemelerinin de önü açılabilecektir. 
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ABSTRACT 

 

Oktay Kılıç, Hatice 

Electronic Invocing in European Union and The Applicability To The Turkish Legal 

System, Master’s Thesis 

Advisor: Assoc. Prof. Dr. Cenker GÖKER, 234 p. 

 

 

This thesis will attempt to analyse e-invoicing in EU and the applicability of e-

invocing to the Turkish Legal System in particular on the basis of Turkish Commercial 

Law and Tax Procedure Law. Before examining e-invocing in EU, it will provide an 

outline on electronic invoicing regarding its innovative and technical aspects. Secondly, 

it discusses sequentially the legal and technical aspects of e-invoicing in Europe focusing 

on the related Directives. Then it draws attention to the fundamental barriers in e-

invoicing and the solution proposals. Consequently it examines the invoicing and e-

invoicing rules in Turkish Commercial Law and Tax Procedure Law regarding the 

consistency of the EU Directives and try to make an assessment about the applicability 

of e-invoicing in Turkish Legal System in the light of the EU experience. 
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Oktay Kılıç, Hatice 

Avrupa Birliği’nde Elektronik Faturalama ve Türk Hukukuna Uygulanabilirliği,  

Yüksek Lisans Tezi 

Danışman: Doç. Dr. Cenker GÖKER, 234s. 

 

 

Bu tez çalışmasında, Avrupa Birliği’nde elektronik fatura uygulaması ve Türk 

Hukukuna uygulanabilirliği Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu temelinde 

incelenecektir. Ancak buna değinmeden evvel genel hatları ile e-Faturanın yenileşim ve 

teknik boyutlarına ilişkin açıklamalara yer verilecektir. Daha sonra ilgili Direktifler göz 

önüne alınarak sırasıyla AB’de elektronik faturalamanın yasal ve teknik yönleri 

tartışılacak, e-Faturalama önündeki engeller ve çözüm önerilerine dikkat çekilecektir. 

Son olarak Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunda fatura ve e-Faturaya ilişkin 

hükümler AB Direktiflerine uyumu yönünden incelenerek AB deneyimi ışığında 

değerlendirilmeye çalışılacaktır. 
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