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A. KAPSAM 

Aşağıda sayılan mükelleflere elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme 

zorunluluğu getirilmiştir. (VUK GT 421,455,461) 

 

1.  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. 

2. 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. 

3. 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan 

mükellefler. 

4. 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) 

5. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden 

mükellefler. 

 

 

  2014 hesap döneminde brüt satış hasılatı 10 milyon Tl ve üzeri olan mükellefler  

1/1/2016 tarihinden itibaren,  

 2015 veya müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan 

mükellefler mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi 

beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren,  

 4. ve 5. Maddelerde sayılanlardan; 

- 20.05.2015 tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler 1/1/2016 

tarihinden itibaren,  

- 20.05.2015 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 geçmek zorundadır.  

 

 Bununla birlikte, lisans ya da mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi 

arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap 

döneminin başından itibaren elektronik defter tutabilecekler ve e-Fatura uygulamasına 

geçebileceklerdir. 

 

 0/12/2003 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. 

 

6. Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükellefler; 

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 sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler de 

e-Fatura uygulamasına geçmek ve elektronik defter tutmak zorundadır. Bu durumda 

uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın 

başından itibaren 3 ayı geçemez. 

 

7. E-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden KDVK’nun 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 1/1/2017 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyeceklerdir. 

B. ÖZELLİKLİ DURUMLAR 

1. E fatura ve e defter uygulamasında yıllara sari işlerle ilgili olarak şu şekilde hareket edilmesi 

gerekir . Hakediş bedelleri, işin devamı süresince 35. Grupta bilanço hesaplarında takip 

edilmekte olup, Gelir Tablosuna işin bitimi zamanına kadar yansımamaktadır. İşin bitim yılında 

bu işle ilgili daha önceki yıllarda alınmış olan hakediş bedelleri 600’lü hesaplara 

aktarılacağından, 600’lü hesaba aktarıldığı  yılın brüt satış hasılatı olarak  dikkate alınacaktır. 

Bu nedenle; söz konusu hakediş bedelleri  gelir tablosu hesaplarına yansıyacağı  hesap 

döneminde ve o hesap döneminin hasılatılarında dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır. 

2. Adi ortaklıklar, tebliğlerde belirlenen sınırları aşarlarsa e defter ve e tebligat uygulaması 

kapsamındadırlar. 

3. 448 Seri nolu tebliğ ile  421 nolu tebliğin “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.”   hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. 

447 nolu tebliğ ile 397 nolu tebliğde yapılan değişikliğe göre “Elektronik fatura uygulamasına 

dâhil olan mükelleflerin elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere 

düzenleyecekleri faturaların elektronik fatura olması zorunludur. Bu zorunluluğa uymayan 

mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununda öngörülen cezai hükümler uygulanacaktır.” 

Bu açıklamalar ışığında  elektronik fatura düzenlenmesi gerektiği halde kağıt fatura 

düzenlenmiş olması halinde, faturaya konu tutarın kurum kazancının tespitinde gider olarak 

indirilmesi ve KDVK gereğince indirim olarak dikkate alınması mümkündür. Ancak 

düzenlenmeyen e-fatura için bu belgeyi düzenlemek ve almak zorunda olanlara VUK 353/1 

gereğince özel usulsüzlük cezası kesilmelidir. (24.11.2015 tarih 41931384-105-73 sayılı 

Özelge) 

4. Elektronik  Defter Genel Tebliği’ne göre; açılış onayı  hesap döneminin ilk ayına  ilişkin 

olarak alınan elektronik defter beratını, kapanış onayı ise hesap döneminin son ayına ilişkin 

olarak alınan elektronik defter beratını ifade eder.  Elektronik defter tutma sürecinfde hesap 



döneminin ilk ayının beratının alınması açılış onayı, son ayının beratının alınması ise kapanış 

onayı yerine geçer. 

C. SÜRELER 

1. Gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe 

kadar kendilerine ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile imzalar. 

2. Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe 

kadar (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın 

son gününe kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylar. 

 

E DEFTER UYGULAMARINDA SÜRELERE İLİŞKİN TABLO (Hesap Dönemi 

Takvim Yılı Olanlarda) 

E DEFTERİN AİT 

OLDUĞU AY 

GERÇEK KİŞİLERDE 

BERAT YÜKLEME 

SÜRESİ 

TÜZEL KİŞİLERDE 

BERAT YÜKLEME 

SÜRESİ 

OCAK 30 NİSAN  30 NİSAN 

ŞUBAT 31 MAYIS 31 MAYIS 

MART 30 HAZİRAN 30 HAZİRAN 

NİSAN 31 TEMMUZ 31 TEMMUZ 

MAYIS 31 AĞUSTOS 31 AĞUSTOS 

HAZİRAN 30 EYLÜL 30 EYLÜL 

TEMMUZ 31 EKİM 31 EKİM 

AĞUSTOS 30 KASIM 30 KASIM 

EYLÜL 31 ARALIK 31 ARALIK 

EKİM 31 OCAK 31 OCAK 

KASIM 28 (29) ŞUBAT 28 (29) ŞUBAT 

ARALIK 31 MART 30 NİSAN 

AÇILIŞ/KAPANIŞ 

ONAYI 

GERÇEK KİŞİLERDE TÜZEL KİŞİLERDE 

AÇILIŞ ONAYI 30 NİSAN 30 NİSAN 

KAPANIŞ ONAYI 31 MART 30 NİSAN  

 


