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SİRKÜLER                   İstanbul, 03.07.2012 

Sayı: 2012/158                 Ref: 4/158 

 

Konu:  

ELEKTRONİK FATURA HAKKINDA DÜZENLEMELER İÇEREN 397 NUMARALI 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 416 

NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 

 

28.06.2012 tarih ve 28337 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 416 Sıra No.lı Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği ile, faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda 

iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği 05.03.2010 

tarihli ve 397 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde aşağıdaki değişiklikler 

yapılmıştır.  

 

397 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca sadece anonim ve limited 

şirketler e-fatura uygulamasından yararlanma olanağına sahip bulunmakta idi. Söz konusu 

tebliğ ile ilgili detaylı açıklamalara 2010/35 sirkülerimizden ulaşabilirsiniz. 

 

Ancak 416 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapılan değişiklik neticesinde tüm 

gerçek ve tüzel kişi mükellefler bu uygulamadan yararlanabilecektir. Ayrıca gerçek kişi 

mükellef veya tüzel kişi mükellef olmayan ve e-Fatura göndermek ve/veya almak isteyen 

kurum, kuruluş ve işletmelerin de uygulamadan yararlanması mümkün bulunmaktadır. Ancak 

mükellef olmayan gerçek ve tüzel kişilerin uygulama karşısındaki durumu ve uygulamadan 

yararlanma prosedürleri, yapacakları yazılı başvuru üzerine Başkanlık tarafından 

belirlenecektir. 

 

Sisteme başvuracak gerçek kişi mükelleflerin 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri 

çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik sertifikaya sahip olmaları gerekmektedir.    

 

- 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin dördüncü bölümü aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
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Eski düzenleme:     Yeni düzenleme: 

 

4. e-Fatura Uygulamasından Yararlanma 

 

e-Fatura Uygulamasının sağlıklı bir biçimde 

gelişimini sağlamak amacı ile Başkanlık, 

uygulamanın kademeli bir biçimde 

yaygınlaştırılmasını planlamaktadır. Bu 

bakımdan başlangıç olarak, anonim ve limited 

şirket statüsünü haiz mükelleflerin uygulama 

kapsamında e-Fatura gönderme ve/veya almasına 

izin verilmesi uygun görülmüştür. Gerçek 

kişilerin ise e-Fatura Uygulaması bünyesinde e-

Fatura göndermeleri ve almaları (Tebliğin 8 inci 

bölümünde yer alan istisna hariç olmak üzere) 

mümkün bulunmamaktadır.  

Uygulamadan yararlanmak isteyen anonim ve 

limited şirketlerin yerine getirmeleri gereken 

işlemler sırası ile aşağıda yer almaktadır. 

 

1. http://www.efatura.gov.tr/ internet adresinde 

yer alan "e-Fatura Uygulaması Başvuru Formu 

ve Taahhütnamesi (Tüzel Kişiler İçin)" ile 

Tebliğin 7 nci bölümünde ifade edilen 

düzenlemeler çerçevesinde oluşturulan Mali 

Mühüre ilişkin "Elektronik Mali Mühür Sertifika 

Sahibi Taahhütnamesi" doldurularak yetkili kişi 

veya kişiler tarafından imzalanacaktır. 

noter onaylı örneğinin de eklenmesi 

gerekmektedir.) 

 

iv. Başvuru formuna şirket adına imza atan kişi 

veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket 

imza sirkülerinin noter onaylı örneği.  

 

3. Başkanlık tarafından yapılan değerlendirme 

sonrasında başvuruları uygun bulunanların 

kullanıcı hesapları tanımlanacaktır. Hesaplarının 

tanımlandığı bilgisi kendilerine iletilenler Mali 

Mühürlerinin temini işlemlerini yerine 

getirecektir. 

 

4. Mali Mühürü kendisine ulaştırılanlar, 

başvuruda bildirdikleri yetkilileri aracılığı ile 

mali mühür sertifikalarının aktivasyonunu 

gerçekleştirecektir. 

 

 

4. e-Fatura Uygulamasından Yararlanma 

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232’nci 

maddesi uyarınca fatura düzenlemek zorunda 

olan mükelleflere bu Tebliğde getirilen usul ve 

esaslar çerçevesinde e-Fatura gönderme ve/veya 

alma izni verilmesi uygun görülmüştür. (8 inci 

bölümde yer alan istisna hariç olmak üzere) 

 

1. Uygulamadan yararlanmak isteyen 

mükelleflerin yerine getirmeleri gereken işlemler 

sırası ile aşağıda yer almaktadır. 

 

a) http://www.efatura.gov.tr/ internet adresinde 

yer alan "e-Fatura Uygulaması Başvuru Formu 

 ve Taahhütnamesi" doldurularak yetkili kişi 

veya kişiler tarafından imzalanacaktır, 

 

b) Tüzel kişi mükellefler için "Elektronik Mali 

Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi" 

doldurularak yetkili kişi veya kişiler tarafından 

imzalanacaktır, 

 

c) Gerçek kişi mükelleflerin 15/1/2004 tarihli ve 

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri 

çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik 

sertifikaya sahip olmaları. 

 

2. Uygulamadan yararlanmak isteyen mükellefler 

aşağıda yer alan belgeler ile Başkanlığa yazılı 

olarak başvuruda bulunacaktır. 

 

a) "e-Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve 

Taahhütnamesi"nin imzalı aslı, 

 

b) Tüzel kişi mükellefler tarafından "Elektronik 

Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi"nin 

imzalı aslı, 

 

c) Şirket kuruluş sözleşmesi Ticaret Sicil 

Gazetesinde 1/10/2003 tarihinden önce 

yayımlanmış ise ilgili ticaret sicil gazetesinin 

noter onaylı örneği veya aslının getirilmesi 

halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere 

fotokopisi, (Sonradan unvan değişikliği 

yapılması halinde en son unvanın ilan edildiği  

http://www.efatura.gov.tr/
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Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından aktive 

edilen sertifikalar kullanılarak sistem üzerinde 

tanımlanan kullanıcı hesabı aracılığı ile e-Fatura 

gönderme ve/veya alma işlemleri 

gerçekleştirilebilecektir. 

 

Gerçek kişi olmayanlar ile anonim ve limited 

şirket statüsünde bulunmayanlardan e-Fatura 

göndermek ve/veya almak isteyen kurum, 

kuruluş ve işletmelerin uygulama karşısındaki 

durumu ve uygulamadan yararlanma 

prosedürleri, yapacakları yazılı başvuru üzerine 

Başkanlık tarafından belirlenecektir. 

 

 

 

ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneği veya 

aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça 

onaylanmak üzere fotokopisi.) 

 

d) Başvuru formuna tüzel kişi mükelleflerin 

adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili 

olduğunu gösteren noter onaylı imza sirküleri 

örneği veya aslının getirilmesi halinde 

Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi, 

 

3. Başkanlık tarafından yapılan değerlendirme 

sonrasında başvuruları uygun bulunan gerçek kişi 

mükelleflerin kullanıcı hesapları Başkanlıkça 

tanımlanacak ve aktive edilecektir. 

 

4. Başkanlık tarafından yapılan değerlendirme 

sonrasında başvuruları uygun bulunan tüzel kişi 

mükelleflerden Mali Mühürlerinin temini 

işlemlerini yerine getirenlerin kullanıcı hesapları 

Başkanlıkça tanımlanacak ve aktive edilecektir. 

Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından 

kullanıcı hesabı aracılığı ile e-Fatura gönderme 

ve/veya alma işlemleri gerçekleştirilebilecektir. 

Gerçek kişi mükellef veya tüzel kişi mükellef 

olmayan ve e-Fatura göndermek ve/veya almak 

isteyen kurum, kuruluş ve işletmelerin uygulama 

karşısındaki durumu ve uygulamadan yararlanma 

prosedürleri, yapacakları yazılı başvuru üzerine 

Başkanlık tarafından belirlenecektir. 
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Aynı Tebliğin altıncı bölümünün ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

Eski düzenleme:     Yeni düzenleme: 

 

6. e-Faturanın Muhafaza ve İbraz 

Yükümlülüğü 

 

Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerine göre 

mükellefler, gerek düzenledikleri gerekse 

adlarına düzenlenen faturaları, yasal süreler 

dahilinde muhafaza ve istendiğinde ibraz etmekle 

yükümlüdürler. 

 

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 içerecek 

şekilde kanuni süreler dahilinde kendi 

bünyelerindeki elektronik, manyetik veya optik 

ortamlarda muhafaza ve istendiğinde elektronik, 

manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla ibraz 

edeceklerdir. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. e-Faturanın Muhafaza ve İbraz 

Yükümlülüğü 

 

Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerine göre 

mükellefler, gerek düzenledikleri gerekse 

adlarına düzenlenen faturaları, yasal süreler 

dahilinde muhafaza ve istendiğinde ibraz etmekle 

yükümlüdürler. 

 

e-Faturanın veri bütünlüğünün sağlanması ile 

kaynağının inkar edilemezliği Mali Mühürle ve 

5070 sayılı Kanunla getirilen nitelikli elektronik 

sertifika ile garanti altına alınmaktadır. 

Elektronik imzanın ve Mali Mührün doğruluk ve 

geçerlilik kontrolünün ancak elektronik ortamda 

yapılabilmesi nedeniyle e-Faturanın kâğıda 

basılarak saklanması söz konusu değildir. Bu 

nedenle mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları 

e-Faturaları, üzerindeki Mali Mühür veya 

elektronik imzayı da içerecek şekilde kanuni 

süreler dâhilinde kendi bünyelerindeki 

elektronik, manyetik veya optik ortamlarda 

muhafaza ve istendiğinde elektronik, manyetik 

veya optik araçlar vasıtasıyla ibraz edeceklerdir. 

 

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. 
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Mükelleflere ait e-Faturaların yine mükelleflere 

ait bilgi işlem sistemlerinde saklanması 

gerekmekte olup, üçüncü kişiler nezdinde ya da 

yurt dışında yapılan saklama işlemi Başkanlık 

açısından herhangi bir hüküm ifade 

etmemektedir. Arşivlemenin Türkiye 

Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye 

Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu 

yerlerde yapılması zorunluluğu, yurt dışında da 

ikincil bir arşivleme yapılmasına engel teşkil 

etmez. 

Mükelleflere ait e-Faturaların yine mükelleflere 

ait bilgi işlem sistemlerinde saklanması 

gerekmekte olup, üçüncü kişiler nezdinde ya da 

yurt dışında yapılan saklama işlemi Başkanlık 

açısından herhangi bir hüküm ifade 

etmemektedir. Arşivlemenin Türkiye 

Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye 

Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu 

yerlerde yapılması zorunluluğu, yurt dışında da 

ikincil bir arşivleme yapılmasına engel teşkil 

etmez. 

 

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE DENETİM YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

EK: 

416 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği  

 

(*) 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 Vergi Departmanı, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
 

 

mailto:eyetkiner@mazarsdenge.com.tr
mailto:gogredik@mazarsdenge.com.tr
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28 Haziran 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28337 

TEBLİĞ 

Maliye Bakanlığından: 

397 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK  

YAPILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 416) 

MADDE 1 – 5/3/2010 tarihli ve 27512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliğinin dördüncü bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“4. e-Fatura Uygulamasından Yararlanma 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesi uyarınca fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflere bu 

Tebliğde getirilen usul ve esaslar çerçevesinde e-Fatura gönderme ve/veya alma izni verilmesi uygun görülmüştür. (8 

inci bölümde yer alan istisna hariç olmak üzere) 

1. Uygulamadan yararlanmak isteyen mükelleflerin yerine getirmeleri gereken işlemler sırası ile aşağıda yer 

almaktadır. 

a) http://www.efatura.gov.tr/ internet adresinde yer alan "e-Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve 

Taahhütnamesi" doldurularak yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanacaktır, 

b) Tüzel kişi mükellefler için "Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi" doldurularak yetkili 

kişi veya kişiler tarafından imzalanacaktır, 

c) Gerçek kişi mükelleflerin 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde 

üretilen nitelikli elektronik sertifikaya sahip olmaları. 

2. Uygulamadan yararlanmak isteyen mükellefler aşağıda yer alan belgeler ile Başkanlığa yazılı olarak 

başvuruda bulunacaktır. 

a) "e-Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi"nin imzalı aslı, 

b) Tüzel kişi mükellefler tarafından "Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi"nin imzalı aslı, 

c) Şirket kuruluş sözleşmesi Ticaret Sicil Gazetesinde 1/10/2003 tarihinden önce yayımlanmış ise ilgili ticaret 

sicil gazetesinin noter onaylı örneği veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi, 

(Sonradan unvan değişikliği yapılması halinde en son unvanın ilan edildiği ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneği 

veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi.) 

d) Başvuru formuna tüzel kişi mükelleflerin adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren noter 

onaylı imza sirküleri örneği veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi, 

3. Başkanlık tarafından yapılan değerlendirme sonrasında başvuruları uygun bulunan gerçek kişi mükelleflerin 

kullanıcı hesapları Başkanlıkça tanımlanacak ve aktive edilecektir. 

4. Başkanlık tarafından yapılan değerlendirme sonrasında başvuruları uygun bulunan tüzel kişi mükelleflerden 

Mali Mühürlerinin temini işlemlerini yerine getirenlerin kullanıcı hesapları Başkanlıkça tanımlanacak ve aktive 

edilecektir.  

Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından kullanıcı hesabı aracılığı ile e-Fatura gönderme ve/veya alma 

işlemleri gerçekleştirilebilecektir. 

Gerçek kişi mükellef veya tüzel kişi mükellef olmayan ve e-Fatura göndermek ve/veya almak isteyen kurum, 

kuruluş ve işletmelerin uygulama karşısındaki durumu ve uygulamadan yararlanma prosedürleri, yapacakları yazılı 

başvuru üzerine Başkanlık tarafından belirlenecektir.” 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin altıncı bölümünün ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“e-Faturanın veri bütünlüğünün sağlanması ile kaynağının inkar edilemezliği Mali Mühürle ve 5070 sayılı 

Kanunla getirilen nitelikli elektronik sertifika ile garanti altına alınmaktadır. Elektronik imzanın ve Mali Mührün 

doğruluk ve geçerlilik kontrolünün ancak elektronik ortamda yapılabilmesi nedeniyle e-Faturanın kâğıda basılarak 

saklanması söz konusu değildir. Bu nedenle mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-Faturaları, üzerindeki Mali 

Mühür veya elektronik imzayı da içerecek şekilde kanuni süreler dâhilinde kendi bünyelerindeki elektronik, manyetik 

veya optik ortamlarda muhafaza ve istendiğinde elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla ibraz 

edeceklerdir.” 

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

 

 

 

 
 

 


