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DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği  üzere,  397  Vergi  Usul  Kanunu  Genel  Tebliği  ile  e-fatura  uygulaması  yürürlüğe
konulmuştur.

5018 sayılı Kanun kapsamındaki kamu idareleri ise Hazine ve Maliye Bakanlığının 04.06.2021
tarih ve 343930 sayılı yazısı ile 10.06.2021 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına dahil edilmiştir.

509 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu”
başlıklı IV.1.4. maddesinin b fıkrasında; “e-Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunan
mükelleflerin, sattıkları mallar ve/veya ifa ettikleri hizmetler için düzenleyecekleri faturaları, bu Tebliğin
“V.7.”  ve  “VIII.”  numaralı  bölümlerinde  belirtilen  istisnai  durumlar  haricinde  e-Fatura  olarak
düzenlemeleri ve almaları zorunludur.” hükmü yer aldığından İdaremizce e-fatura kullanımı zorunlu hale
gelmiştir.

Bu kapsamda aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekliliği hasıl olmuştur:

509  sayılı  Vergi  Usul  Kanunu  Genel  Tebliğinin  IV.2.1.’  inci  maddesinde;  “e-Arşiv  Fatura
uygulamasına kayıtlı mükelleflerin, bu Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen
istisnai durumlar haricinde, e-Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflere gerçekleştirmiş olduğu
mal satışları ile hizmet ifalarında faturayı e-Fatura olarak, düzenlemeleri zorunludur.” hükmü
bulunduğundan  e-arşiv  fatura  uygulamasına  kayıtlı  olan  mükelleflerden  alım  yapıldığında
tarafımıza mutlaka e-fatura düzenlenecektir.  Firmanın E-arşiv fatura uygulamasına kayıtlı olup
olmadığı https://ebelge.gib.gov.tr/earsivkayitlikullanicilar.html adresinden sorgulanacaktır.

1.

E-arşiv veya e-fatura uygulamasına kayıtlı olmayıp da faturaların, vergiler dahil toplam tutarının
30  Bin  TL’yi  aşması  halinde  (aynı  günde  aynı  birimlere  düzenlenen  faturalar  topluca  birlikte
değerlendirilecektir.) alım yapılan firmadan tarafımıza mutlaka e-arşiv fatura düzenlenecektir.  Söz
konusu şartların dışında hiçbir şekilde fatura kabul edilmeyecektir.

Örnek:  e-arşiv  fatura  uygulamasına  kayıtlı  olan  bir  firmadan  alım  yapıldığında  e-fatura
düzenlettirilecektir. E- arşiv veya e-fatura uygulamasına kayıtlı olmayıp da yukarıda belirtilen parasal
sınırın üzerinde kaldığı için e- arşiv fatura kesmek zorunda olan firmadan e-arşiv fatura alınacaktır.

E-fatura mükellefi olan firmalardan alım yapıldığında mutlaka e-fatura düzenlettirilecek olup,
harcama birimlerimizin e-fatura düzenlettirirken Gelir İdaresi Başkanlığının 23/02/2021 tarihli
“Kamu Kurumlarına Düzenlenen E-Faturalar Hakkında Duyurusu”  kapsamında alım yapılan
firmalardan,  birinci  vergi  kimlik  numarası  alanına  Strateji  Geliştirme  Daire  Başkanlığının
(4690005952); ikinci vergi kimlik numarası alanına ise harcama biriminin kendi vergi kimlik
numarasının yazılması talep edilecektir. Bu yapılmadığı takdirde faturalar Mali Yönetim Sistemi
(MYS) üzerinden sadece anılan Daire Başkanlığına düşecek olup, harcama birimleri, sistemin “e-
fatura işlemleri” kısmından söz konusu faturayı göremeyeceklerdir.  E-fatura uygulamasına kayıtlı
firmalar https://ebelge.gib.gov.tr/efaturakayitlikullanicilar.html adresinden sorgulanacaktır.

2.
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Fatura  düzenleme aşamasında ikinci  vergi  kimlik numarası  kısmının bulunmadığını  bildiren
firmalara  yukarıda  yapılan duyuru kapsamında firmanın,  çalışmış  olduğu özel  entegratör  ve
entegratör firmalarından fatura düzenlediği bilişim sistemlerinde gerekli geliştirmeleri yapması
gerektiği hususu bildirilecektir. Konuya ilişkin adı geçen duyuru Ek-1' de; firmaların yapması
gereken işlemleri gösterir duyuru eki kılavuz, Ek-2' de bulunmaktadır.

3.

Mevcut  durumda  tesis  edilen  ikinci  vergi  kimlik  numaralarının  fatura  açıklama kısımlarına
yazılması uygulamasına son verilecektir. 2’nci maddede belirtilen hususların dışında düzenlenen
faturalar  kesinlikle  kabul  edilmeyecektir.  E-fatura  düzenlenmesi  gerekirken  e-arşiv  fatura
düzenlenmesi  veya ikinci  vergi  kimlik numarasının bulunmaması  gibi  hatalı  fatura işlemleri
harcama birimlerince engellenecek olup, bu konudaki tüm sorumluluk harcama birimlerine
aittir. 

4.

E-faturalar MYS sisteminde; “e-fatura işlemleri” kısmında görülecek olup, herhangi bir imzaya
gerek bulunmadan ödeme emrine bağlanabilecektir.  Bu sebeple firmalardan kağıt  çıktı  talep
edilmesine gerek bulunmamaktadır. Ancak, herhangi bir nedenle kağıt çıktı şeklinde talep edilen e-
faturalarda kaşe ve ıslak imza mutlaka bulunacaktır.

5.

Alınan e-faturaların, hak sahiplerine ödenmesi aşamasında MYS üzerinde Ödeme Emri Belgesi
düzenlenirken “Ödeme Emri Ekleri” kısmından ödeme emrine bağlanması gerekmektedir. Konuya
ilişkin kılavuz Ek-3' de sunulmuştur.

6.

Bilgi edinilmesini ve gereğini önemle rica ederim.

Prof. Dr. İsmail KOYUNCU
Rektör
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