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SİRKÜLER        İstanbul, 29.02.2016 

Sayı: 2016/048       Ref: 4/048 

 

 

Konu: 

E-ARŞİV FATURALARINDA İMZA BULUNMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN 

DUYURU YAYINLANMIŞTIR  

 

18.02.2016 tarih ve 2016/45 sayılı sirkülerimizde bilgi verdiğimiz ve Gelir İdaresi 

Başkanlığı’nın http://www.efatura.gov.tr/duyurular.html internet adresinde yayınlanan “E-

Arşiv Fatura Uygulaması Kapsamında Fatura Düzenleyen Mükelleflerin Dikkatine!” 
başlıklı duyurusuna aşağıdaki (6) numaralı bölüm eklenmiştir.  

 

“6- “Vergi Usul Kanunu’nun faturanın nizamına ilişkin hükümlerine göre faturaların baş 

tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların imzasının bulunması mecburidir. 

Bu hükme göre, vergi uygulamaları bakımından faturada imzanın bulunması zorunlu olmakla 

beraber, faturanın şekil ve nizamına ilişkin esaslara riayet edilmek şartıyla, düzenleme 

tarihinde imzaya yetkili olanın imzasının notere tasdik ettirilip basım sırasında fatura üzerine 

yazdırılmak suretiyle faturanın (hazır imzalı olarak) kullanılabilmesi mümkündür.” 433 Sıra 

No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 3. bölümünde yukarıda yapılan açıklamada da 

belirtildiği gibi faturalarda imza bulunması zorunludur. Bu zorunluluğa uymayan mükellefler 

hakkında 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili caza maddeleri tatbik olunur.” 

 

Duyuruda her ne kadar 433 Sıra No.lı VUK Genel Tebliğinin 3. bölümüne işaret edilmiş olsa 

da, duyuru metninde yer verilen düzenleme söz konusu tebliğin (7) numaralı ve “7- 

Belgelerin Alıcılarına Teslimi” başlıklı bölümünde aşağıdaki şekilde yer almaktadır.  

 

“7- Belgelerin Alıcılarına Teslimi 

 

Mükellefler e-Arşiv Uygulaması kapsamında elektronik belge biçiminde oluşturdukları 

faturayı bu Tebliğin 7.2 bölümünde belirtilen istisna haricinde alıcısına kâğıt ortamında 

teslim ederler. 

 

Elektronik ortamda oluşturulan faturanın kâğıt ortamında teslimi halinde baskı işlemi 

mükellefin kendisi tarafından yapılabilir. İsteyen mükellefler baskı işini anlaşmalı matbaa 

işletmelerine veya özel entegratörlere de yaptırabilir. Bu durumda anlaşmalı matbaa 

işletmeleri veya özel entegratörler tarafından Başkanlığa herhangi bir bildirim yapılmaz. 

 

Vergi Usul Kanunu’nun faturanın nizamına ilişkin hükümlerine göre faturaların baş 

tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların imzasının bulunması 

mecburidir. 

 

http://www.dengeakademi.com/Files/Circular/1794.pdf
http://www.efatura.gov.tr/duyurular.html
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Bu hükme göre, vergi uygulamaları bakımından faturada imzanın bulunması zorunlu 

olmakla beraber, faturanın şekil ve nizamına ilişkin esaslara riayet edilmek şartıyla, 

düzenleme tarihinde imzaya yetkili olanın imzasının notere tasdik ettirilip basım sırasında  

fatura üzerine yazdırılmak suretiyle faturanın (hazır imzalı olarak) kullanılabilmesi 

mümkündür. 

 

E-Arşiv Uygulaması kapsamında düzenlenen faturada, düzenleme tarihi yanında düzenleme 

zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi zorunludur.” 

 

Özetle duyuruda, e-arşiv faturalarda imza bulunmasının zorunlu olduğu, e-arşiv 

faturasının düzenleme tarihinde imzaya yetkili olanın imzasının notere tasdik ettirilmiş 

şeklinin basım sırasında fatura üzerine yazdırılmak suretiyle faturanın (hazır imzalı 

olarak) kullanılabilmesinin de mümkün olduğu, bu zorunluluğa uymayan mükellefler 

hakkında 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili caza maddeleri tatbik olunacağı 

vurgulanmıştır.  

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

            MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

EK: 

GİB duyurusunun güncel metni 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Kıdemli Müdür 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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e-Arşiv Fatura Uygulaması Kapsamında Fatura Düzenleyen 

Mükelleflerin Dikkatine 

 

BaĢkanlığımıza intikal eden konulardan, e-Arşiv Fatura uygulamasına geçen 

mükelleflerde, e-ArĢiv Fatura veya ödeme kaydedici cihaz fiĢi düzenleme konusunda bazı 

yanlıĢ uygulamaların ve tereddütlerin yaĢandığı anlaĢılmıĢ olup, aĢağıdaki açıklamaların 

yapılmasına ihtiyaç duyulmuĢtur.  

“ Bilindiği üzere e-ArĢiv Fatura uygulamasına yönelik olarak yayımlanan 433 Sıra 

No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; e-ArĢiv Fatura Uygulamasına kayıtlı olan 

mükelleflerin  e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan diğer tüm müĢterilerine de  ( Nihai 

tüketiciler ile e-Fatura sistemine kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine)  bu uygulama 

kapsamında elektronik ortamda fatura oluĢturma, muhafaza / ibraz etme ve düzenlenen bu 

faturaları  alıcının talebine göre ELEKTRONĠK ya da KAĞIT ortamda alıcısına teslim etme 

imkanı getirilmiĢtir.  

Bu çerçevede; 

1- e-ArĢiv Fatura Uygulamasına kayıtlı mükellefler, tüm satıĢları için e-Fatura ya da 

e-ArĢiv Fatura düzenlemek zorunda olmayıp, vergi mevzuatının öngördüğü hallerde 

Perakende SatıĢ FiĢi de ( ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle yapılan perakende 

satıĢlarda ÖKC fiĢi) düzenleyeceklerdir.  

2- E-ArĢiv veya E-Fatura uygulamalarına dahil olunması perakende satıĢlarda ödeme 

kaydedici cihaz kullanım zorunluluğunu ve bu satıĢlar için ödeme kaydedici cihazlardan ÖKC 

fiĢi verilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.  MüĢterinin talep etmesi halinde veya 

perakende satıĢ tutarının fatura düzenleme sınırını (2016 yılı için 900 TL) aĢması halinde 

satıcı tarafından fatura düzenlenecek olmakla birlikte özellikle Yeni Nesil Ödeme Kaydedici 

Cihaz kullanım yükümlülüğü baĢlamıĢ olan mükelleflerimizin ÖKC‟lerinde satışın faturalı 

olduğunu belirten ve bilgi amaçlı olarak oluĢturulan FATURA BĠLGĠ FĠġLERĠNĠN (Bknz. 

Bilgi FiĢleri Teknik Kılavuzu)                                                                                                              

( http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Yararli_Bilgiler/YNOKC_Bilgi_Fisleri.pdf ) 

düzenlenmesi ve bu bilgi fiĢlerin ÖKC‟lerde kayıt altına alınması zorunluluğu bulunmaktadır. 

MüĢteri talep etmedikçe ve/veya satıĢ tutarının fatura düzenleme sınırını aĢmadıkça satıcının 

müĢteriye ÖKC fiĢi düzenlemesi 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 233 üncü maddesinin 

hükmünün gereğidir.  

3- Vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere düzenlenecek faturalarda vergi dairesi 

ve vergi kimlik numarası veya T.C. Kimlik Numarası bilgilerine yer verilmesi zorunluluğu 

bulunmamaktadır. Bu nedenle; vergi mükellefi olmayan nihai tüketici mahiyetindeki 

müĢteriler tarafından T.C. Kimlik Numarası bilgilerinin paylaĢılmak istenmediği hallerde,       

e-ArĢiv Faturalarında alıcı hesap numarası alanına “11111111111” girilebilecektir. Ayrıca 

vergi mükellefiyeti bulunmayan nihai tüketici mahiyetindeki müĢterilerin satıcıya bildirdiği 

http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Yararli_Bilgiler/YNOKC_Bilgi_Fisleri.pdf


bilgilerin satıcı tarafından doğruluğunun sağlanması sorumluluğu bulunmadığından satıcının 

bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

4- e-ArĢiv Faturası düzenleyen mükellefler, uygulama kapsamında düzenleyecekleri 

e-ArĢiv Faturalarını, müşterinin tercih ettiği teslim yöntemine göre, KAĞIT ya da 

ELEKTRONĠK ortamda teslim edeceklerdir. Bir baĢka ifade ile e-ArĢiv Faturalarının 

elektronik ortamda iletilmesi amacıyla müĢteriden elektronik posta adresinin istenilmesi 

zorunluluğu ve müĢterinin de bu bilgiyi verme zorunluluğu bulunmamaktadır. E-Arşiv 

Faturasını KAĞIT ortamda isteyen mükellef veya nihai tüketici müşterilere e-Arşiv 

faturası KAĞIT ortamda TESLĠM EDĠLECEKTĠR. Bu hükme riayet etmeyen 

mükelleflerin elektronik iletim izni BaĢkanlık tarafından iptal edilebilecektir. 

5- Ġnternet satıĢları kapsamında “vergi mükellefi olmayanlara” düzenlenecek e-ArĢiv 

Faturalarının ELEKTRONĠK ortamda iletilmesi zorunluluğu bulunmakta olup, söz konusu 

faturaların kağıt çıktısı ( irsaliye yerine geçme özelliği bulunan kağıt çıktısı) malın sevki 

sırasında malın yanında bulundurulması gerekmektedir.   Fakat malın sevki sırasında ayrıca 

bir ĠRSALĠYE belgesi düzenlenmesi halinde e-ArĢiv Faturasının irsaliye yerine geçen kağıt 

çıktısının malın yanında ayrıca bulundurulmasına gerek bulunmamaktadır.  

6- „‟Vergi Usul Kanununun faturanın nizamına iliĢkin hükümlerine göre faturaların 

baĢ tarafında iĢ sahibinin veya namına imzaya mezun olanların imzasının bulunması 

mecburidir. Bu hükme göre, vergi uygulamaları bakımından faturada imzanın bulunması 

zorunlu olmakla beraber, faturanın Ģekil ve nizamına iliĢkin esaslara riayet edilmek Ģartıyla, 

düzenleme tarihinde imzaya yetkili olanın imzasının notere tasdik ettirilip basım sırasında 

fatura üzerine yazdırılmak suretiyle faturanın (hazır imzalı olarak) kullanılabilmesi 

mümkündür.‟‟ 433 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 3. Bölümünde yukarıda 

yapılan açıklamada da belirtildiği gibi faturalarda imza bulunması zorunludur. Bu zorunluluğa 

uymayan mükellefler hakkında 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu‟nun ilgili caza maddeleri tatbik 

olunur.  

Yukarıda yer alan açıklamalara riayet etmeyen e-ArĢiv Uygulamasına dahil bulunan 

mükellefler ile ilgili olarak Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, söz konusu uygulamalara iliĢkin 

mevzuatın kendisine verdiği yetkileri kullanarak e-ArĢiv Faturasının teslim yöntemini 

değiĢtirebilecektir. 

Mükelleflerimize önemle duyurulur.” 

 

 

 

 


