
  

 

Basın Bülteni 

 
 E-Fatura’ya Geçişte Son Tarih 1 Eylül ! 

 

Şirketler, E-imza ile E-fatura’ya Başvurabiliyor 
 

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından oluşturulan ve Resmi Gazete’de yayınlanan 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında e-fatura kullanması gereken şirketler, 1 

Eylül 2013 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı'na başvuru yapmak zorunda. 

Konuyla ilgili bir açıklama yapan E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, e-fatura 

başvurusunu henüz yapamamış şirketlerin başvurularını e-imza ve mobil imzayla hızlı 

ve  kolay bir biçimde yapabileceklerine dikkat çekti. 

 

Geç Kalan Şirketler E-İmza ile Nasıl Başvuru Yapabilecek? 

E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, e-fatura uygulamasına elektronik ortamda e-

imza veya mobil imza ile başvuruda bulunmak isteyen şirketlerin www.efatura.gov.tr 

adresi üzerinden işlem yapabileceklerini belirtti. Orhun, “Yasayla e-fatura kullanması 

zorunlu olan veya bu hizmetten faydalanmak ve başvurusunu elektronik ortamda 

iletmek isteyen şirketlerin yetkilileri, öncelikle www.efatura.gov.tr portalında yer 

alan e-fatura başvuru formunu eksiksiz biçimde doldurmalı. Ardından sahip oldukları 

e-imza veya mobil imza ile bu formu onaylamaları yeterli olacaktır. Ayrıca, başvuru 

sonrası GİB’in e-fatura sistemini kullanmaya başlayacak şahıs şirketleri e-imzayla, 

diğer firmalar ise mali mühür ile faturalarını gönderebilecekler” dedi.  

--- 

E-Fatura Nedir? 
E-Fatura (elektronik fatura), Vergi Usül Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre, 
tutulması zorunlu olan faturaların elektronik ortamda oluşturulmasını, 
kaydedilmesini, saklanmasını ve ibraz edilmesini sağlayan Gelir İdaresi Başkanlığı 
tarafından yönetilen bir platformdur.   E-imza ve mali mühür uygulamalarını içeren 
ve kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip olan e-fatura, içeriğin bütünlüğünü ve 
değişmezliğini garanti altına alarak, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir 
platform (GİB) üzerinden  yapılmasını ve özellikle vergi kaçaklarının ve kayıplarının 
önüne geçmeyi amaçlıyor. 
 
 
 
 
 

http://www.innova.com.tr/e-imza-uyumlu-dokuman-yonetim-sistemi.asp#Tab4-tab


  

 
 
 

E-GÜVEN: 
E-GÜVEN, Türkiye’de bilgi toplumuna giden yolda, bilgi güvenliği alt yapısının 
tesisinde önemli bir kilometre taşı olmak amacıyla 2003 yılında Faruk Eczacıbaşı ve 
Türkiye Bilişim Vakfı önderliğinde kurulmuş olan, Türkiye’nin ilk ve lider Elektronik 
Sertifika ve Mobil İmza Hizmet Sağlayıcısıdır. E-GÜVEN, sahip olduğu bilgi birikimi ve 
kurum kültürünün yanı sıra deneyimli ekibi, kalite anlayışı, iş etiği, inovasyon ve 
girişimci ruhu, müşteri memnuniyeti odaklı çalışma yaklaşımı, güven ve açıklığa 
dayalı iletişim anlayışı ve toplumsal sorumluluk değerlerinin bilinci ile müşterilerine 
hizmet vermektedir. E-GÜVEN, kurumlara özel geliştirdiği projelerin yanı sıra, gelişen 
teknolojiye paralel olarak her geçen gün yeni ve kullanıcı dostu ürün ve hizmetleri 
kullanıcılarına sunmayı ilke edinmiştir. www.e-guven.com 
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