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KONU: e-Fatura Forum Sitesi Kullanıma Açılmıştır. 
 

E-Fatura forumu elektronik fatura ile ilgili sıklıkla yaşanan sorunlara dair çözümler sunmak 

üzere kullanıma sunulmuştur. E-Fatura forumu herkese açık olmakla birlikte kişiye özel sorular 

da üçüncü taraflar tarafından görüntülenmeden sorulabilmektedir. Üye olmaksızın daha 

önceden sorulmuş ve çözümlenmiş olan (“Herkese Açık”) sorulara erişebilirsiniz. Soru sormak 

istenildiğinde üye olunması gerekmektedir. 

 

E-fatura forumuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

http://forum.efatura.gov.tr/ 

 

Forum Sitesinde yer alan  örnek  soru – cevaplar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 

Konu 0000166: şubelere ait faturaların müteselsil sıra takibi hakkında 

Soru Şirketimize ait sekiz (8) adet şube bulunmaktadır. Bu şubelerin her birinden 

muhtelif tarihlerde irsaliye kesimi olmakta ve bunlarda portal üzerinden e-

fatura' ya dönüştürülmektedir. Faturalara ayrı numara uygulaması 

yapılmamakta olup sistemin belirlediği (GİB ile başlayan) numara 

kullanılmaktadır. Her bir şubenin faturaları mı yoksa tüm şubelerden gelen 

faturalar mı müteselsil sıra takip edecektir.? Her bir şubenin faturalarının 

müteselsil takibi için sistem üzerinden elle her bir şube için ayrı bir numara 

verilmesinde bir sakınca var mıdır.? Saygılarımızla 

Etiketler Hiçbir etiketi yok. 

  Cevap  

(0000141) 

Gelir İdaresi Başkanlığı  

2013-12-17 14:05 

Bir mükellefin farklı birim kodları ile başlayan fatura numaraları kullanabilir. 

Ancak e-Fatura Uygulamasından portal vasıtasıyla yararlanan mükelleflerin 

birden fazla birim kod kullanması mümkün değildir.  

 

Konu 0000131: İrsaliyeli Fatura 

Soru İrsaliyeli fatura düzenleyen firmalar sevkiyat için ne yapacak?  

Etiketler Hiçbir etiketi yok. 

  Cevap  

(0000111) 

Gelir İdaresi Başkanlığı  

2013-12-16 17:10 

e-Fatura uygulamasında irsaliyeli fatura yoktur. Bu nedenle mal sevkiyatı 

esnasında kağıt ortamda irsaliye düzenlenecek olup, faturası e-Fatura olarak 

oluşturulup alıcısına elektronik ortamda iletilecektir.  

 

http://forum.efatura.gov.tr/view.php?id=166#c141
http://forum.efatura.gov.tr/view.php?id=131#c111
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Konu 0000159: DÖVİZLİ FATURA 

Soru e-Fatura uygulaması GİB Portal yönteminde düzenleyeceğiniz faturalarda 

Doküman Para Birimi seçeneğinde döviz cinsi para birimi bulunmamaktadır. 

Ancak, düzenleyeceğiniz döviz cinsi faturalarınızı toplu olarak Fatura 

Yükleme modülü aracılığıyla siteme yükleyebilirsiniz 

 

Yukarıdaki açıklamanızı tam olarak anlamadım.Fatura yükleme modülü ile 

olabilir mi demek istediniz ? 

  Cevap  

(0000131) 

Gelir İdaresi Başkanlığı  

2013-12-17 12:38 

Evet. Kullanacağını Fatura Yükleme Modülü ile söz konusu faturalarınızı 

dövizli fatura olarak sisteme yükleyebilirsiniz.  

 

Konu 0000143: e mail ile bildirim 

Soru tarafımıza gönderilen faturaları görmek için sürekli olarak sisteme girmek 

zorunda kalıyoruz. bunun yerine fatura geldiğinde e mail ile bilgilendirilmek  

daha kolay olmazmı 

Etiketler Hiçbir etiketi yok. 

  Cevap  

(0000126) 

Gelir İdaresi Başkanlığı  

2013-12-17 11:57 

Merhabalar, talebiniz dikkate alınmıştır. Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz. 

 

Bu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamakta olup sadece 

mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır. 

 

Konu 0000168: MALİ MÜHÜR GELDİKTEN SONRAKİ SÜREÇ 

Soru MERHABA BİR FİRMAMIZ E FATURAYA GEÇTİ MALİ MÜHÜRÜ 

TESLİM ALDIK İLGİLİ PROGRAMLARIN KURULUMLARINI YAPTIK 

FAKAT KULLANICI TAMINLI DEĞİL KULLANICI TANIMINI 

YAPTIRINIZ DİYOR İLERLEYEMİYORUZ YAKLAŞIK 3 HAFTA 

OLMASINA RAĞMEN HALA AKTİVASYON MAİLİMİZ GELMEDİ BU 

DURUMDA NE YAPMAMIZ GEREKİYOR MAİLİ Mİ BEKLİYECEĞİZ. 

MAİL GELMDİĞİ İÇİN DE LİSTELERDE HALA İSMİMİZ YOK. BU 

DURUMDA CEZAİ BİR DURUM İLE KARŞI KARŞIYA KALIRMIYIZ? 

TEŞEKKÜRLER  

Cevap  

(0000123) 

Gelir İdaresi Başkanlığı  

2013-12-17 11:44 

Mali mührünüzün gelmesi e-fatura işlemine dahil olduğunuz anlamına 

gelmiyor. Mali mührünüz size ulaştırıldıktan sonra Tübitak Kamu SM 

tarafında Gelir İdaresi Başkanlığına da bilgi veriliyor. Bu işlemlerden sonra 

sistem tarafından kullanıcı hesabınız oluşturuluyor ve başvuru aşamasında 

http://forum.efatura.gov.tr/view.php?id=159#c131
http://forum.efatura.gov.tr/view.php?id=143#c126
http://forum.efatura.gov.tr/view.php?id=168#c123
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belirtmiş olduğunuz mail adresine bilgilendirme maili sistem tarafından 

gönderiliyor. Aynı gün içerisinde www.efatura.gov.tr internet adresinde 

bulunan kayıtlı kullanıcılar listesinde unvanınız yayınlanıyor. GİB Portal 

hesabınız tanımlanmadan sisteme bağlanmanız mümkün değil.  

 

Bu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamakta olup sadece 

mükelleflerimize yardımcı olmak amaçlıdır  

 

Konu 0000048: Şube için mali mühür? 

Soru Şirketime ait şubeler için mali mühür almalı mıyım? 

  Cevap  

(0000035) 

Gelir İdaresi Başkanlığı  

2013-12-09 09:14 

e-Fatura uygulamasına başvuran mükelleflerimiz için üretilen mali mühürler 

vergi numarası bazında üretilmektedir. Eğer şubelerinizde fatura 

düzenliyorsanız mali mühür de ürettirmek zorundasınız. Şubeleriniz için aynı 

vergi numarası ile mali mühür üretebilirsiniz.  

 

Konu 0000147: FATURA ÖN EKİ 

Soru Fatura ön Eki Sistem GIB olarak veriyor ön ekini 3 harfli istediğimizi yapa 

bilirmiyiz. 

GIB yerine örneğin IST yapmamız bu şekilde kullanmamız mümkünmü yoksa 

özel iznemi tabidir 

  Cevap  

(0000118) 

Gelir İdaresi Başkanlığı  

2013-12-17 10:34 

Entegrasyon yöntemiyle fatura oluşturuyorsanız: istenilen fatura ön eki 

kullanılabilir. 

Yükleme araçları ile fatura oluşturuyorsanız: "FYS" ön ekini kullanmalısınız. 

Portal aracılığı ile fatura oluşturuyorsanız: "GIB" ön ekini kullanmanız tavsiye 

edilir. Ve yıl içerisinde değiştirilemez. 

 

Konu 0000148: Faturada 20 Satır Üstü Görüntülenememe hk. 

Soru Oluşturduğum faturada 20. satır üzerindeki malzeme kalemleri 

görüntülenememektedir. Örneğin 35 satırlık bir faturada 21. satır ve üzerini 

oluşan faturada göremiyoruz. Yardımlarınızı bekliyoruz. 

İyi çalışmalar. 

Cevap  

(0000117) 

Gelir İdaresi Başkanlığı  

2013-12-17 09:49 

Merhabalar; 

Faturalarınızı yükleme araçları ile oluşturduğunuz anlaşılmaktadır. Yazılımcı 

firmanızın faturayı görüntülemekte kullandığınız XSLT dosyasını 

güncellemesi/geliştirmesi gerekmektedir. Portalde oluşturulan faturalarda 20 

satır üstü görüntülenememe problemi bulunmamaktadır. 

http://forum.efatura.gov.tr/view.php?id=48#c35
http://forum.efatura.gov.tr/view.php?id=147#c118
http://forum.efatura.gov.tr/view.php?id=148#c117
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Konu 0000038: Yöntem değişikliği 

Soru e-Fatura uygulamasına başvururken seçmiş olduğum yöntemi daha sonra 

değiştirebilir miyim? 

  Cevap  

(0000026) 

Gelir İdaresi Başkanlığı  

2013-12-06 17:53 

güncelleme tarihi: 2013-12-11 

13:54 

Başvuru aşamasında belirlemiş ve bize bildirmiş olduğunuz yöntemi daha 

sonra değiştirebilirsiniz. Bu bağlamda talebinizin belirtildiği dilekçenizi kaşeli 

ve imzalı olarak hem 0 312 302 1555 numaralı faksımıza hem de 

Başkanlığımızın Gelir İdaresi Başkanlığı Denetim ve Uyum Yönetimi Daire 

Başkanlığı (33.Müdürlük) İlkadım Caddesi 06450 Dikmen/ANKARA 

adresimize göndermeniz gerekmektedir. 

 

Konu 0000066: Fatura Yazdırma 

Soru Portal üzerindeki bir faturayı yazdırabilir miyim? 

Cevap  

(0000052) 

Gelir İdaresi Başkanlığı  

2013-12-09 11:56 

güncelleme tarihi: 2013-12-11 

15:55 

Elektronik fatura sistemi faturanın yazdırılması değil elektronik ortamda 

saklanmasına yönelik bir yapıda kurulmuştur. Bununla birlikte faturanızı (ticari 

fatura ise Kabul/Red, Onaylama vs. işlemi yaptıktan sonra) Arşive kaldırıp, 

İndir seçeneği ile bilgisayarınıza indiriniz. Bilgisayarınıza indirdiğiniz faturayı 

E-Fatura Görüntüleyici ile görüntüleyiniz. Görüntülenen faturanın üzerinde 

herhangi bir yere (logolar hariç) sağ tıklayıp “Yazdır” seçeneği ile yazıcıdan 

çıktı alabilirsiniz. 

 

Ancak yazdırılan faturanın hiçbir resmi geçerliliği yoktur. Elektronik ortamda 

saklama zorunluluğunuz devam etmektedir. 

 

Konu 0000063: İhraç kayıtlı fatura 

Soru e-Fatura uygulamasında ihraç kayıtlı fatura düzenleyebilir miyim? 

Cevap  

(0000050) 

Gelir İdaresi Başkanlığı  

2013-12-09 11:40 

güncelleme tarihi: 2013-12-12 

10:44 

e-Fatura uygulaması kapsamında ihraç kayıtlı fatura düzenleyebilirsiniz. 

Bunun için faturanızın not alanına tebliğe uygun gerekli açıklamaları 

yazabilirsiniz. GİB Portal yöntemi kullanıyorsanız düzenlediğiniz ihraç kayıtlı 

faturanızı yükleme aracı ile ziplenmiş olarak GİB Portal hesabınızdan 

gönderebilirsiniz. 

 

 

http://forum.efatura.gov.tr/view.php?id=38#c26
http://forum.efatura.gov.tr/view.php?id=66#c52
http://forum.efatura.gov.tr/view.php?id=63#c50
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Konu 0000074: Temel ve Ticari Fatura Reddi 

Soru Portalde temel ve ticari faturayı reddedebilir miyim? 

Cevap  

(0000060) 

Gelir İdaresi Başkanlığı  

2013-12-09 12:13 

güncelleme tarihi: 2013-12-11 

15:37 

Temel Fatura da uygulama içerisinde faturaya itiraz etme durumu yoktur.  

 

Ticari Fatura da ise tarafların anlaşmasıyla, yani faturaya itiraz 

edilebileceğini peşinen kabul ederek bu senaryo kullanılabilirler. Ticari 

Fatura Senaryosunda ticari hayatta sıkça kullanılan faturaya itiraz olayının 

sistem içerisinden yapılabilmesi ve oluşabilecek bir anlaşmazlık durumunda 

ispat aracı olarak taraflarca kullanılabilmesi amacıyla böyle bir geliştirme 

yapılmıştır. 

 

İtiraz mesajları da e-fatura gibi GİB üzerinden aktarılmakta ve ispatlayıcı 

izler uygulama içinde tutulmaktadır. 7 gün içinde kabul veya reddetmeniz 

gerekir. Yanıt vermediğinizde kabul edilmiş sayılır. 

 

Mali mühürle onaylanmış yüklenmiş fatura iptal edilemez. Düzeltme değil 

iade işlemi gerçekleşir. Malın iade nedenlerini de yazdığı “İADE” uygulama 

yanıtını iade faturası ile birlikte düzenleyerek satıcıya gönderir. Satıcı iade 

faturası ile birlikte uygulama yanıtını da yasal saklama müddetince muhafaza 

eder. 

 

Konu 0000060: Grup şirketleri 

Soru Şirketimize bağlı grup şirketleri ile birlikte tek bir IP numarası kullanabilir 

miyiz yoksa ayrı ayrı IP numarası mı bildirmemiz gerekiyor? 

  Cevap  

(0000047) 

Gelir İdaresi Başkanlığı  

2013-12-09 11:21 

Şirketinize bağlı grup şirketleriniz ile birlikte tek bir IP numarası ile 

Entegrasyon sistemine bağlanabilir ve e-Fatura uygulamasından tek bir IP 

numarası ile yararlanabilirsiniz. Bunun için lider olarak belirlediğiniz firma 

lider olduğunu ve kendi IP si ile bağlanacak firmaların unvanlarının 

belirtildiği bir dilekçeyi ve ekinde ortaklı yapılarını belgeleyen Hazirun 

Cetveli, Ticaret Sicil Gazetesi gibi belgeleri Başkanlık adresimize 

göndermelidir. Ayrıca lider firmanın IP adresini kullanacak diğer firmalar da 

lider firmanın IP adresini belirtikleri ve söz konusu IP adresini 

kullanacaklarını beyan ettikleri bir dilekçe ve ekinde Hazirun Cetveli, Ticaret 

Sicil Gazetesi gibi ortaklıklarını belgeleyen belgeleri Başkanlık adresimize 

göndermelidirler.  

 

 

http://forum.efatura.gov.tr/view.php?id=74#c60
http://forum.efatura.gov.tr/view.php?id=60#c47
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Konu 0000059: Birden fazla irsaliyeye bağlı fatura 

Soru Keseceğim faturaya ait birden fazla irsaliye mevcut. Ancak GİB Portal 

üzerinde İrsaliye No bölümüne sadece bir irsaliye numarasını yazılmasına 

izin veriliyor. Diğer irsaliyeler için ne yapmalıyım? 

  Cevap  

(0000046) 

Gelir İdaresi Başkanlığı  

2013-12-09 11:14 

GİB Portal yöntemini kullanarak fatura oluşturma sırasında faturanıza ait 

sadece bir İrsaliye Numarası yazabilirsiniz. Eğer faturanız birden fazla 

irsaliyeyi kapsıyorsa yazmanız gereken diğer irsaliye numaralarını faturanızın 

not bölümünde belirtebilirsiniz.  

 

Konu 0000054: Geçmiş tarihli fatura 

Soru e-Fatura uygulamasında sistemde geçmiş tarihli fatura düzenleyebilir miyim? 

  Cevap  

(0000041) 

Gelir İdaresi Başkanlığı  

2013-12-09 10:27 

Konu hakkında Vergi usul Kanun'unun 231. maddesinin birinci bendin de; 

"Faturalar sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir. Aynı müessesenin 

muhtelif şube ve kısımlarında her biri aynı numara ile başlamak üzere ayrı 

ayrı fatura kullanıldığı takdirde bu faturaları şube ve kısımlarına göre şube 

veya kısmın isimlerinin yazılması veya özel işaretle seri tefriki yapılması 

mecburidir." denilmektedir. Ayrıca yine aynı kanunun aynı maddesinin 

beşinci bendin de;" Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten 

itibaren azamî yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen 

faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır." denilmektedir.  

 

Konu 0000073: Entegrasyon – Ticari Fatura 

Soru Faturayı gönderdiğim taraf entegrasyon sistemini kullanıyor. Sistemlerinin 

“kabul”, “red” veya “iade” mesajlarını alamadığını / gönderemediğini 

söylüyor. Ticari fatura gelirse nasıl reddedebilirim? 

  Cevap  

(0000059) 

Gelir İdaresi Başkanlığı  

2013-12-09 12:11 

Hiçbir entegratörün sistemimiz uygulama yanıtlarını (“kabul”, “red”, “iade”) 

al(a)mama / gönder(e)meme hakkı yoktur. Sistemlerini uygulama yanıtlarını 

alacak şekilde düzenlemeleri gerekmektedir.  

 

 

 

 

http://forum.efatura.gov.tr/view.php?id=59#c46
http://forum.efatura.gov.tr/view.php?id=54#c41
http://forum.efatura.gov.tr/view.php?id=73#c59
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Konu 0000075: Ticari Fatura Reddedildi 

Soru Ticari faturayı karşı taraf reddetti. Ne yapmalıyım? 

  Cevap  

(0000061) 

Gelir İdaresi Başkanlığı  

2013-12-09 12:14 

Yeniden fatura düzenleyip gönderebilirsiniz.  

 

Konu 0000079: Faturaya Logo Ekleme 

Soru Portalde oluşturduğum faturaya firma logomu nasıl ekleyebilirim? 

  Cevap  

(0000065) 

Gelir İdaresi Başkanlığı  

2013-12-09 12:19 

güncelleme tarihi: 2013-12-11 

15:44 

Portalde manuel olarak düzenlenen faturalarda logo koymanız mümkün 

değildir. Ancak harici bir program kullanarak oluşturduğunuz faturaya 

logonuzu ekleyebilirsiniz. Ardından “Yükleme Araçları” ile düzenlediğiniz 

faturaları portale yükleyebilirsiniz. 

 

 

 

Saygılarımızla, 

http://forum.efatura.gov.tr/view.php?id=75#c61
http://forum.efatura.gov.tr/view.php?id=79#c65

