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SİRKÜLER NO: YORDAM–2015/S–17     İST. 07.07.2015 
 

E- DEFTER VE E-FATURA KULLANMA ZORUNLULUĞU GENİŞLETİLDİ 
 
Elektronik kayıtlar ve belge düzeni hakkında daha önceki sirkülerlerimizde genel açıklamalar 
yapılmıştır. Konuya ilişkin yayımlanan en son sirkülerimiz 03.11.2014 tarih ve YORDAM–
2014/S–31 nolu sirkülerimizdir.  Bu sirkülerimizde Elektronik Defter ve Elektronik Fatura 
kullanma zorunluluğuna önümüzdeki dönemlerde girecek olan mükellefler hakkındadır.    
 
ELEKTRONİK DEFTER VE ELEKTRONİK FATURA KULLANIM 
ZORUNLULUĞUNA DAHİL OLAN MÜKELLEFLER 
 
Konuya ilişkin yayımlanan 454 nolu VUK genel tebliğinde kapsam dahilinde olan 
mükellefler belirlenmiştir(20.06.2015 tarih 29392 sayılı resmi gazete). Buna göre;  
 
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 
(petrol ve türevleri ile yağlar) 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. 
 
c) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki (Alkollü içki ve sigara türevleri) 
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, Örneğin 2015 yılı cirosu belirlenen tutarı aşan işletmeler takip eden ikinci 
yılın yani 2017 yılının başında E-defter ve E- Fatura sistemine dahil olmak zorundadır.  
 
(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 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. 
 
E-fatura kullanmakta olan bu mükellefler E-defter kullanımı için de internetten başvuru 
yapmak zorundadırlar. Tüzel kişiler mali mühür ile başvuru yapabilirler. Buna göre; 
mükellefler, zorunluluk tarihinden önce başvurularını yapıp hazırlıklarını tamamlamaları 
işletmeleri yönünden daha faydalı olacaktır.  
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Kurumlar bu kapsamda; Yıl sonuna kadar muhasebe programlarını güncellemeli ve ilgili 
firmalarla iletişimi sağlayarak gerekli alt yapıyı kurmalıdırlar. 
 
Bu kapsamında 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. 
 
 
İHRACAT İŞLEMLERİNDE E-FATURA UYGULAMASI 
 
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 1/1/2016 tarihinden itibaren e-fatura 
olarak düzenleyeceklerdir. Söz konusu faturaların e-fatura olarak düzenlenmesi ve 
gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile uygulamadan yararlanma yöntemleri 
www.efatura.gov.tr adresinde yayımlanan "e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri 
Kılavuzu"nda ayrıntılı olarak açıklanacaktır.  
 
 
        Saygılarımızla… 


