
Ocak 2016’da,
 “E-arşiv”  
zorunlu olacak

T ürkiye’de e-Dönüşüm süreci, “e-Fatura”, “e-İmza” ve “e-Defter”in ardından 
“e-Arşiv” ile gelişmeye devam ediyor. Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) 
kullananlar için 1 Ocak 2015’te elektronik ortamda oluşturulan faturanın 
elektronik ortamda ibraz ve muhafaza edilmesi anlamına gelen e-Arşiv, diğer 

firmalar için 1 Ocak 2016’da zorunlu hale geliyor. EFKS kapsamında faturalarını elektronik 
ortamda oluşturma ve koruma izni alan, internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan, 
2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılâtı tutarı da 5 milyon TL ve üzerinde olan mükellefler, 
en geç 1 Ocak 2016 tarihine kadar e-Arşiv Fatura Uygulaması’na geçmek zorunda.

Çok sayıda fatura üreten ve ürettikleri belgelerin ikinci nüshalarını kâğıt ortamında saklamaları 
kendileri için ağır yük oluşturan mükelleflerin düzenlediği belgelere ait örnek nüshaların elektronik 
ortamda arşivlenmesini sağlamak amacıyla geliştirilen e-Arşiv ile aylık raporlar hiçbir ek işlem 
gerektirmeksizin Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletiliyor. 433 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği ile yürürlüğe giren e-Arşiv Fatura uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen 
standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda 
korunması, ibrazı ve raporlamasını kapsayan bir uygulama bütünü. Bu uygulamadan yararlanmak 
isteyen mükelleflerin ise öncelikle e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmaları gerekiyor.

e-Arşiv sistemi, çok sayıda belgeyi ağır yük olmadan, zahmetsizce ve düşük maliyet ile saklama 
olanağı sunuyor. Sistem, milyarlarca sayfa kâğıt tasarrufu, daha az karbon salınımı, mali süreçlerin 
hızlanması ve basitleşmesi gibi birçok avantajı sağlayacak.

1 Ocak 2016 itibariyle zorunlu hale gelen e-Arşiv uygulaması, süreçlerin şeffaf bir şekilde 
izlenebilmesinin yanı sıra, işletmelerin iş yükünü azaltırken, saklama alanı, arşivleme zorluğu 
gibi problemleri ortadan kaldırıp, mali tasarrufu da beraberinde getirecek. Tüm faturaların ikinci 
kopyalarının elektronik olması ile kırtasiye masrafları neredeyse sıfırlanırken, arşiv alanı problemi 
de çözülmüş olacak.

e-Arşiv, milyarlarca sayfa kâğıt tasarrufu, daha 
az karbon salınımı, mali süreçlerin hızlanması ve 

basitleşmesi gibi birçok avantaj sağlayacak. 

http://www.bilisimdergisi.org/s182
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