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GİB UBL 2.1 Geçiş Yol Haritası 
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18.02.2015 02.03.2015 

01.09.2015

• e-Fatura portalında UBL-TR 1.2 
kılavuzları yayınlandı

• 01.09.2015 itibariyle geçiş 
yapılacağı bildirildi

UBL 2.1’e uygun 
şematron(içerik)

kontrolleri devreye alındı

• Saat 10:00’da UBL 2.1 tamamen devreye 
alınacak

• Geçiş tarihinden önce canlı ortamda UBL 
2.1’in geçişine izin verilmeyecek

• Geçiş tarihinden sonra yalnız UBL 2.1’e 
uygun faturaların geçişine izin verilecek



UBL 2.1 ile Gelen Değişiklikler – Yenilikler
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İçerik seviyesindeki değişiklikler

XML yapısındaki değişiklikler/yenilikler
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XML Yapısındaki 
Değişiklikler/Yenilikler



UBL 2.1 – XML Yapısındaki Değişiklikler/Yenilikler

• Fatura alt tipi eklendi (cbc:AccountingCost)
• Örn: Hizmet Faturası, Masraf Faturası

• Fatura Dönemi (cac:InvoicePeriod)
• Başlangıç zamanı bilgisi eklendi (cbc:StartTime)

• Bitiş Zamanı bilgisi eklendi (cbc:EndTime)

• İndirim Artırım Bilgileri(cac:AllowanceCharge)
• Sıra numarası bilgisi eklendi(cbc:SequenceNumeric)

• Adet üzerinden indirim yapıldığında kullanılması için ürün adeti bilgisi eklendi (cbc:PerUnitAmount)

• Sipariş Bilgileri(cac:OrderReference)
• Sipariş numarası bilgisi eklendi(cbc:SalesOrderID)

• Sipariş tipi bilgisi eklendi(cbc:OrderTypeCode)
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UBL 2.1 – XML Yapısındaki Değişiklikler/Yenilikler

• Hesap bilgilerine Şube/Banka bilgisi için eleman eklendi 
(cac:FinancialAccount – cac:FinancialInstitutionBranch)

• İade faturalar ve ilişkili diğer faturaların bilgileri için eleman eklendi (cac:BillingReference)

• İade fatura bilgisi (cac:InvoiceDocumentReference)

• Kendine kesilen fatura bilgisi (cac:SelfBilledInvoiceDocumentReference)

• CreditNote – DebitNote bilgileri (cac:CreditNoteDocumentReference – cac:DebitNoteDocumentReference)

• Hatırlatma belgesi bilgileri (cac:ReminderDocumentReference)

• Fatura kalemlerine referans bilgileri (cac:BillingReferenceLine)

İade fatura bilgileri artık cac:AdditionaldocumentReference elemanı yerine cac:BillingReference/ 
cac:InvoiceDocumentReference elemanına yazılacak
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UBL 2.1 – XML Yapısındaki Değişiklikler/Yenilikler

• Başlangıç dokümanı bilgileri için eleman eklendi
(cac:OriginatorDocumentReference)

• Kontrat dokümanı bilgileri için eleman eklendi 
( cac:ContractDocumentReference)

• ÖKC bilgi fişi bilgileri ilave doküman bilgileri elemanına yazılacak
(cac:AdditionalDocumentReference)

• Doküman referansı tipi elemanına yeni elemanlar eklendi (DocumentReferenceType)
• Açıklama bilgileri için eleman eklendi(cac:DocumentDescription)

• Belgenin geçerlilik süresi bilgisi için eleman eklendi(cac:ValidityPeriod)

• Belgeyi yayınlayan/düzenleyen taraf bilgisi için bir eleman eklendi (cac:IssuerParty)
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UBL 2.1 – XML Yapısındaki Değişiklikler/Yenilikler

• Faturayı düzenleyen taraf ve faturayı alan taraf haricinde yeni taraflar eklendi
• Hizmeti veren taraf bilgisi için eleman eklendi (cac:SellerSupplierParty)

• Hizmeti alan  taraf bilgisi için eleman eklendi (cac:BuyerCustomerParty)

• Örn: Hastane faturaları, hasta bilgisi

• Vergi işlerinden sorumlu taraf bilgisi için eleman eklendi

(cac:TaxRepresentativeParty)
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UBL 2.1 – XML Yapısındaki Değişiklikler/Yenilikler

• Taraf bilgilerine yeni elemanlar eklendi (cac:Party)
• NACE kodu bilgisi için eleman eklendi(cbc:IndustryClassificationCode)

• Taraf sicil bilgileri için eleman eklendi (cac:PartyLegalEntity)

• Ödenmiş sermaye bilgisi (cbc:CorporateStockAmount)

• Tek bir kişiye ait olup olmadığı bilgisi(cbc:SolePrioprietorshipIndicator)

• Halka açık olup olmadığı bilgisi (cbc:FullyPaidSharesIdicator)

• Kayıtlı olunan oda/kuruluş bilgisi(cac:CorporateRegistrationScheme)

• Merkez bilgileri(cac:HeadParty)

• Oda kayıt tarihi, kayıt numarası, kayıt ismi bilgileri(cbc:RegistrationDate, cbc:CompanyID, cbc:RegistrationName)
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UBL 2.1 – XML Yapısındaki Değişiklikler/Yenilikler

• Taraf bilgilerine yeni elemanlar eklendi (cac:Party)
• Taraf kişi bilgilerine yeni elemanlar eklendi (cac:Person)

• Milliyet bilgisi (cbc:NationalityID)

• Hesap bilgileri (cac:FinancialAccount)

• Kimlik dokmanı referansı (cac:IdentityDocumentReference)

• Örn: Pasaport bilgileri
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UBL 2.1 – XML Yapısındaki Değişiklikler/Yenilikler

• Adres bilgilerine yeni elemanlar eklendi(cac:PostalAddress)
• Sabit tanımlama numarası – TÜİK Adres Kodu (cbc:ID)

• Posta kutusu (cbc:PostBox)

• Blok adı (cbc:BlockName)

• Mahalle adı (cbc:District)

• İrtibat bilgileri içerisine açıklama için eleman eklendi (cac:Contact – cbc:Note)
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UBL 2.1 – XML Yapısındaki Değişiklikler/Yenilikler

• Ödeme şekli bilgilerine ödemeyi yapacak hesap bilgisi için eleman eklendi 
(cac:PaymentMeans – cac:PayerFinancialAccount)

• Ödeme koşulları bilgilerine yeni elemanlar eklendi (cac:PaymentTerms)
• Gecikme ceza oranı bilgisi (cbc:PenaltySurchargePercen)

• Gecikme ceza tutarı bilgisi (cbc:PenaltyAmount)

• Son ödeme günü (cbc:PaymentDueDate)

• Ödeme dönemi bilgisi (cac:SettlementPeriod)
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UBL 2.1 – XML Yapısındaki Değişiklikler/Yenilikler

• Tevkifat vergi kalemleri için eleman eklendi (cac:WithholdingTaxTotal)
• UBL 2.1 – İçerik seviyesindeki değişiklikler kısmında ayrıntılı olarak anlatılacaktır.

• Vergi türü içerisine yeni elemanlar eklendi (cac:TaxCategory)
• Vergi türü adı (cbc:Name)

• Muafiyet, istisna, özel matrah kodları bilgisi (cbc:TaxExemptionReasonCode)

• UBL 2.1 – İçerik seviyesindeki değişiklikler kısmında ayrıntılı olarak anlatılacaktır.
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UBL 2.1 – XML Yapısındaki Değişiklikler/Yenilikler

• Fatura Satırına yeni bilgiler eklendi (cac:InvoiceLine)
• Sipariş dokümanı kalemi referansı  (cac:OrderLineReference)

• İrsaliye dokümanı kalemi referansı (cac:DespatcLineReference)

• Mal kabul dokümanı kalemi referansı (cac:ReceiptLineReference)

• Gönderim taşıma sevkiyat bilgileri (cac:Delivery)

• Tevkifat bilgileri (cac:WithholdingTaxTotal)

• Ek birim kodları bilgisi (cac:SubInvoiceLine)

• Fatura kalemine yeni bilgiler eklendi (cac:Item)
• Anahtar kelimeler veya satır tipi bilgisi(cbc:Keyword)

• Kullanılabilecek diğer sınıflandırma bilgileri(cac:AdditionalItemIdentification)

• Parti, Lot, ürün takip numarası, kayıt numarası gibi bilgiler(cac:ItemInstance)
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UBL 2.1 – XML Yapısındaki Değişiklikler/Yenilikler

• Gönderim Taşıma Sevkiyat bilgileri için eleman eklendi (cac:Delivery)
• Gönderimdeki ürün bilgileri

• Teslim alım bilgileri

• Teslimat bilgileri

• Taşıyıcı bilgileri

• Teslimat şartları

• Yük, kargo bilgileri

• Sigorta tutarı

• Beyan edilen gümrük değeri

• Navlun

• GTIP değeri

• FOB değeri

• İade bilgileri

• Taşıma bilgileri
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İçerik Seviyesindeki Değişiklikler



UBL 2.1 – İçerik Seviyesindeki Değişiklikler
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Yeni kullanım şekilleri eklendiği gibi kullanımda olan bazı alanların 

kullanımı şeklinde de değişikliklere gidilmiştir.

Kod listelerinde olan değişimler

Bilginin UBL’de bulundurulacağı yerde olan değişimler

Bilginin UBL’de bulunacağı formatta olan değişimler



UBL 2.1 – İçerik Seviyesindeki Değişiklikler

• Türk Lirası kısaltması: TRL yerine TRY yazılmalı

• UBL versiyon numarası değeri 2.1 olarak oluşturulmalı(cbc:UBLVersionID)

• Özelleştirme numarası değeri  TR1.2 olarak oluşturulmalı (cbc:ProfileID)

• Fatura tipi elemanı içeriğine yeni değerler eklendi
• ISTISNA, OZELMATRAH, TEVKIFAT, ARACTESCIL

• İade faturalarının UBL’de bulunacağı yer değişti
• cac:BillingReference elemanına taşındı

• Faturanın satırlarına iade referansı verilebilecek 

• Tutar

• İndirim/Artırım
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UBL 2.1 – İçerik Seviyesindeki Değişiklikler

• Ödeme Koşulları (cac:PaymentTerms) elemanı altına son ödeme tarihi için eleman eklendi 
(cbc:PaymentDueDate)

• Yeni eklenen eleman fatura genelinde tekildir

• Güncel kullanımda olan eleman da kullanılmaya devam edecek

• Tevkifat konusunda yapılan değişiklikler
• Tevkifat kalemleri Toplam Vergi elemanında (cac:TaxTotal) yer almayacak

• Tevkifat kalemleri Tevkifat Bilgileri elemanında (cac:WithholdingTaxTotal) yer alacak

• KDV tevkifat 9015 kodu yerine tevkifat kodları ile gönderilecek

• 6## şeklinde, 6 ile başlayan, 3 haneli tevkifat kodları

• ÖTV tevkifat uygulaması konusunda GİB tarafından henüz bir yönerge yapılmamıştır
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UBL 2.1 – İçerik Seviyesindeki Değişiklikler

• Vergi istisnaları:
• Vergi istisnaları olduğu zaman muafiyet sebebi kodu doldurulmalıdır

• İstisna kapsamında ise 3## şeklinde olan istisna kodları

• Özel matrah kapsamında ise 8## şeklinde olan özel matrah kodları

• Dip toplam ve satırlarda birden fazla indirim artırım bulunabilecektir.

• Birim kodlarında öncelikli olarak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ölçü birimi kodları kullanılacaktır

21



eFinans UBL 2.1 Geçiş Süreci
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Uygulama UBL 

2.1’e uyumlu bir 

alt yapı üzerinden 

çalıştırılmaya 

başlanacaktır

Entegrasyon 

müşterileri için UBL 

2.1 değişikliklerini 

içeren CS-XML V3 

oluşturulacaktır

CS-XML V3 

Temmuz ayı 

içerisinde eFinans 

test ortamlarında 

test edilebilir 

olacaktır

1 Eylül 2015 saat 

10:00’da bulut ve 

lokal uygulama 

otomatik olarak UBL 

2.1 göndermeye 

başlayacaklar

Ağustos ayı içerisinde bulut ve 

lokal kurulumların canlı ortamlarına 

UBL 2.1 geçişi için kullanılacak son 

versiyon yaygınlaştırılacaktır.
• UBL 2.1 ve 2.0 alabiliyor olacak

• Geçiş tarihine kadar UBL 2.0 

gönderiyor olacak
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CS-XML - UBL 2.1 Adaptasyonu



eFinans CS-XML – UBL 2.1 Adaptasyonu

• eFinans CS-XML entegrasyonu iki farklı kısımda incelenebilir
• CS-XML V3 versiyonunun oluşturulması/yaygınlaştırılması

• Güncel CS XML versiyonları için yapılacak uyarlamalar (V1, V2)
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eFinans Adaptasyonu - CS-XML V3 Versiyonunun 
Oluşturulması/Yaygınlaştırılması

• CS-XML V3 Haziran ayı içerisinde yayınlanacaktır.
• UBL 2.1’e paralel, UBL 2.1 içeriğindeki bütün alanlara sahip

• Gerekli yerlerde sadeleştirmeye gidilmiş

• Türkçeleştirilmiş XML yapısı

• UBL 2.1 içeriğine koyulabilecek bütün bilgiler oluşturulabilecektir. 

• Kompleks yapısına rağmen basit faturalar da oluşturulabilecektir
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eFinans Adaptasyonu - Güncel Versiyonlar İçin 
Yapılacak Uyarlamalar

• Güncel CS-XML versiyonlarının UBL 2.1’e adaptasyonu
• XML Şema

• XML şemasında yapısal bir değişiklik yapılmayacaktır (fatura_v1.xsd, fatura_v2.xsd)

• XML tag ekleme veya çıkarma yapılmayacaktır.

• faturaTipi elemanında bulunan SATIS ve IADE enumaration’ı kaldırılacaktır

• Not: ISTISNA, TEVKIFAT vb gibi yeni değerler geldiğinde istemci hata alabilir.

• Uygulama

• faturaTipi içeriğine müdahale edilmeyecektir

• Gelen faturanın fatura tipi ERP’ye olduğu gibi aktarılacaktır

• Fatura içeriğine göre faturaTipi değerine müdahale edilmeyecektir
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eFinans Adaptasyonu - Güncel Versiyonlar İçin 
Yapılacak Uyarlamalar

• Tevkifat
• Gelen fatura içerisinde bulunan tevkifatlar vergiler kısmına taşınacak

• UBL’de Tevkifatlar (cac:WithholdingTaxTotal) elemanı içinde bulunan tevkifat kodlarına sahip vergiler CS-XML içerisinde 
vergiler elemanı içerişine taşınacak

• Giden fatura içerisinde bulunan tevkifat koduna sahip vergiler UBL’de Tevkifatlar kısmına taşınacak

• Vergiler elemanı altında bulunan tevkifat koduna sahip vergi kalemleri UBL’de Tevkifatlar (cac:WithholdingTaxTotal) elemanı 
içerisine taşınacak

• UBL’deki Tevkifatlar elemanının içerisindeki toplam elemanı içeriği (cbc:TaxAmount) dönüşüm esnasında eFinans tarafından 
hesaplanıp yazılacaktır.
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eFinans Adaptasyonu - Güncel Versiyonlar İçin 
Yapılacak Uyarlamalar

• İstisna /Muafiyet
• Gelen faturanın muafiyet kodu, muafiyet sebebi birleştirilerek muafiyet sebebi elemanına yazılacak

• Örnek: <muafiyetSebebi>[308] - 13/d, Teşvikli yatırım mallarının teslimi</muafiyetSebebi>

• Giden fatura içerisinde muafiyet sebebi

• eFinans’ın beklediği kod, sebep formatında yazılmış ise; muafiyet kodu, muafiyet sebebi olarak UBL’e çevrilecek

• Beklenen formatda değil ise 351(İstisna Olmayan Diğer) istisna kodu ile UBL’e çevrilecek
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eFinans Adaptasyonu - Güncel Versiyonlar İçin 
Yapılacak Uyarlamalar

• İskonto Artırım:
• Gelen faturada birden fazla iskonto artırım olduğu durumlarda içerikleri toplanarak CS-XML’e aktarılacaktır.

• İskonto tutarı haricinde, iskonto oranı, iskonto sebebi vb. alanlar sağlıklı bir şekilde birleştirilemeyecektir

• Fatura Satırları:
• Gelen faturanın satır(lar)ında birden fazla not olması durumunda CS-XML V2’ye dönüştürülürken bu not elemanları 

içerikleri uç uca eklenerek tekil olan not elemanına yazılacaktır.
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eFinans Adaptasyonu - Güncel Versiyonlar İçin 
Yapılacak Uyarlamalar

• Para birimleri:
• Giden faturalarda ERP’den TRL gelirse UBL’e TRY yazılacaktır.

• Gelen faturalarda TRY gelince ERP’ye TRY aktarılacak

• Müşterimiz değişiklik yapamadıysa TRL olarak aktarılması mümkün olacaktır (mükellef bazında)

• Vergi kodlarına müdahale edilmeyecektir
• 9015 KDV tevkifatı vergi kodu tevkifat kodları ile değiştirilmeyecektir

• Gelen ve giden faturaların vergi kodları olduğu gibi aktarılacaktır
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Kullanıcı CS-XML – UBL 2.1 Adaptasyonu

• Kullanıcıların UBL 2.1- CS-XML entegrasyonu konusunda 2 farklı seçenekleri bulunuyor
• CS-XML V3’e geçiş yapmak (Önerilen Yöntem)

• CSXML V1/V2 ile devam etmek (V3’e geçişin mümkün olmadığı durumlar için)

• İstemci sistemde hiçbir değişiklik yapmadan

• İstemci sistemde minimum değişiklik yaparak
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Kullanıcı Adaptasyonu - CS-XML V3’e Geçiş Yapmak

• CS-XML V3 versiyonu Haziran ayı içerisinde yayınlanacaktır
• UBL 2.1’e paralel, bütün UBL içeriğini kapsayacak bir yapıya sahiptir

• Bazı yerlerde format seviyesinde sadeleşmeye gidilmiştir

• Türkçeleştirilmiş bir şema yapısı vardır

• V3 versiyonunun yayınlanması ile birlikte test ortamları üzerinde V3’e yönelik güncelleme yapılacaktır
• Eylül ayı öncesinde V3 ile test yapılması mümkün olacaktır

• Bu yöntem tavsiye edilen yöntemdir
• V1 ve V2 ile devam edilmesi durumları hata ve/veya eksik bilgi oluşması potansiyeline sahiptir.

• Zaman içerisinde GİB tarafından V1 ve V2’nin kullanımını daha çok kısıtlayacak kontrollerin ekleneceği ve 
değişikliklerin yapılacağı öngörülmektedir
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Kullanıcı Adaptasyonu - İstemci Sistemde Hiçbir 
Değişiklik Yapmamak

• İstemciler sisteminlerinde hiçbir değişiklik yapmadan V1/V2 ile çalışmaları durumunda UBL 2.1 ile değişen 
elemanların bir çoğuna sağlıklı bir şekilde ulaşamayacaklardır.

• Gelen Fatura
• Yeni eklenen Fatura Tipi değerleri istemci sistemde hataya sebep olabilir (Örnek: ISTISNA, TEVKIFAT vb)

• Yeni değerler istemci sistemde XML parse sırasında hata alınmasına neden olabilir

• Faturaların işlenmesinde mantıksal hatalar oluşabilir (Örnek: Satış faturaları için bir mekanizma kurulduysa ISTISNA faturaları 
satış faturası olarak algınamayabilir)

• Fatura içerisinde bulunan para birimleri olduğu gibi CS-XML’e taşınacaktır (Örn: TRY)

• İstemci sistem TRY para birim kodu nedeniyle hata ile karşılaştığı zaman mükellef için ayar değişikliği ile TRY’nin dönüşüm 
esnasında TRL ile değiştirilmesi işlemi gerçekleştirilebilecek
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Kullanıcı Adaptasyonu - İstemci Sistemde Hiçbir 
Değişiklik Yapmamak

• Gelen Fatura

• Muafiyet Kodları (İstisna/Özel matrah)

• V1/V2’de kodların bulunacağı bir eleman karşılığı bulunmamaktadır

• Gelen muafiyet kodu açıklaması ile birleştirilerek CS-XML’de bulunan muafiyetSebebi elemanına yazılacaktır

• Tevkifat

• Tevkifat vergi kalemleri vergiler arasına yazılacaktır ancak 6## şeklinde olan tevkifat kodlarına müdahale edilmeyecektir

• Tevkifat kodları nedeniyle istemci tarafta hata oluşabilir

• Tevkifat kodları mantıksal olarak algılanamayabilir 

• Fatura Satırları ve dip toplamda birden fazla indirim artırım (cac:AllowanceCharge) elemanı gelirse, tutarları 
toplanarak indirimArtırım elemanına yazılacaktır

• İskonto oranı, iskonto artırım nedeni elemanları sağlıklı olarak birleştirilemeyecektir
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Kullanıcı Adaptasyonu - İstemci Sistemde Hiçbir 
Değişiklik Yapmamak

• Gelen fatura
• (Yalnız V1) sonOdemeTarihi elemanı doldurulurken UBL’de öncelikli olarak ödeme koşulları (cac:PaymentTerms), 

ardından ödeme şekilleri (cac:PaymentMeans) altındaki değerler kontrol edilecek ve aktarılacaktır.

• (Yalnız V2) Ödeme koşulları (cac:PaymentTerms) altına eklenen son ödeme tarihi CS-XML’de bulunmayacaktır.

• Ancak Ödeme şekilleri (cac:PaymentMeans) altında gönderilen son ödeme tarihi CS-XML’e aktarılamaya devam edecektir

• (Yalnız V2) Fatura satırlarında birden fazla not geldiği zaman notlar uç uca eklenerek CS-XML’e aktarılacaktır
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Kullanıcı Adaptasyonu - İstemci Sistemde Hiçbir 
Değişiklik Yapmamak

• Giden fatura
• Para birimi TRL gelince TRY ye çevrilecektir

• İstemci sistemde bir değişiklik yapılmadığı için TEVKIFAT, ISTISNA, OZELMATRAH, ARACTESCIL tipinde fatura 
oluşturulamayacak

• Ancak fatura içeriğindeki tevkifat, istisna gibi vergi kalemleri SATIS faturası olarak gönderilebilecek

• Tevkifat:

• CS-XML’de 9015 vergi kodu ile bulunan KDV tevkifatı tevkifat olarak değerlendirilmeyecek

• UBL’de Tevkifatlar (cac:WithholdingTaxTotal) elemanına taşınmayacaktır

• 9015 vergi koduna müdahale edilmeyecektir
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Kullanıcı Adaptasyonu - İstemci Sistemde Hiçbir 
Değişiklik Yapmamak

• Giden fatura

• Muafiyet Kodları (İstisna/Özel matrah)

• CS-XML’de muafiyetSebebi dolu olan vergi kalemleri UBL’de oluşturulurken muafiyet kodu istisna vergi kodlarından 351(İstisna 
Olmayan Diğer) ile doldurulacaktır.

• Özel matrah nedeniyle muafiyet girişi mümkün olmayacaktır

• İstisna vergi kalemi bulunan faturaların fatura tipi değerine müdahale edilmeyecektir

• (Yalnız V2) Son ödeme tarihi bilgileri şu anda olduğu gibi Ödeme Şekilleri (cac:PaymentMeans) altında UBL’e
aktarılacaktır
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Kullanıcı Adaptasyonu - İstemci Sistemde 
Minimum Değişiklik Yapmak (V1/V2)

• İstemcilerin sistemlerinde minimum değişiklik yaparak V1/V2 ile çalışması durumunda çoğu bilgi 
kullanılabilir ve erişilebilir olacaktır. Ancak UBL 2.1 ile değişen elemanların bir kısmına sağlıklı bir şekilde 
ulaşamama ihtimalleri vardır.

• Gelen Fatura
• Yeni fatura tipi değerleri (ISTISNA, OZELMATRAH, TEVKIFAT, ARACTESCIL) dikkate alınmalıdır

• Gelen faturaların fatura tipleri olduğu gibi istemci tarafa aktarılacaktır.

• İstemci sistemlerin yeni fatura tiplerini kabul edebilmesi ve anlamlandırabilmesi gerekmektedir.

• Fatura içerisinde bulunan para birimleri olduğu gibi CS-XML’e taşınacaktır (Örn: TRY)

• İstemci sistem TRY para birim kodu nedeniyle hata ile karşılaştığı zaman mükellef için ayar değişikliği ile TRY’nin dönüşüm 
esnasında TRL ile değiştirilmesi işlemi gerçekleştirilebilecek

• 6## şeklindeki tevkifat kodları vergiler tagı altına vergiKodu 6## olacak şekilde konacaktır

• İstemci sistemlerin tevkifat kodlarını anlamlandırabilmesi gerekmektedir.
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Kullanıcı Adaptasyonu - İstemci Sistemde 
Minimum Değişiklik Yapmak (V1/V2)

• Gelen Fatura
• İstisna ve özelmatrah içeren faturalarda istisna/özelmatrah kodları muafiyet sebebi elemanına delimeted olarak 

doldurulacaktır.

• Format: {[istisna/özelmatrah kodu]} – {istisna özel matrah açıklaması}

• Örnek: :<muafiyetSebebi> [308] - 13/d, Teşvikli yatırım mallarının teslimi</muafiyetSebebi>

• İstemci sistemler muafiyet kodlarına programatik olarak ulaşmak için bu yapıyı parse etmelidir

• Fatura Satırları ve dip toplamda birden fazla indirim artırım (cac:AllowanceCharge) elemanı gelirse, tutarları 
toplanarak indirimArtırım elemanına yazılacaktır.

• İskonto oranı, iskonto artırım nedeni elemanları sağlıklı olarak birleştirilemeyecektir

• (Yalnız V2) Ödeme koşulları (cac:PaymentTerms) altına eklenen son ödeme tarihi CS-XML’de bulunmayacaktır.

• Ancak Ödeme şekilleri (cac:PaymentMeans) altında gönderilen son ödeme tarihi CS-XML’e aktarılamaya devam edecektir

• (Yalnız V2) Fatura satırlarında birden fazla not geldiği zaman notlar uç uca eklenerek CS-XML’e aktarılacaktır
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Kullanıcı Adaptasyonu - İstemci Sistemde 
Minimum Değişiklik Yapmak (V1/V2)

• Giden Fatura
• Yeni fatura tipleri kullanılabilir

• Para birimi TRL gelince TRY ye çevrilecektir

• Tevkifat vergi kalemlerinin 3 haneli, 6 ile başlayan tevkifat kodları veya 4171 OTV tevkifat kodu ile oluşturulması 
gerekmektedir.

• İstisna ve özel matrahlı kalemlerin veya faturaların vergileri doldurulurken muafiyetSebebi elemanı  aşağıdaki 
formata uygun doldurulmalıdır.

• Format: {[istisna/özelmatrah kodu]} – {istisna özel matrah açıklaması}

• Örnek: :<muafiyetSebebi> [308] - 13/d, Teşvikli yatırım mallarının teslimi</muafiyetSebebi>

• İstisna kodu bulunamadığı zaman 351 (İstisna Olmayan Diğer) istisna kodu uygulanacaktır

• (Yalnız V2) Son ödeme tarihi bilgileri şu anda olduğu gibi Ödeme Şekilleri (cac:PaymentMeans) altında UBL’e
aktarılacaktır
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UBL 2.0 – UBL 2.1 Adaptasyonu

• UBL ile sistemimize entegre olan kullanıcıların 1 Eylül itibari ile UBL 2.1 formatında fatura göndermeleri 
gerekmektedir.

• UBL formatında yapılması gereken değişiklikler:
• Türk Lirası kısaltmasının TRL den TRY’ye geçirilmesi

• Fatura mahiyetine göre yeni fatura tiplerinin kullanılması

• Tevkifatın UBL 2.1’e göre oluşturulması

• Muafiyet kodlarının kullanılması

• İade bilgilerinin cac:BillingReference/cbc:InvoiceDocumentReference elemanında gönderilmesi

• Birim kodlarında öncelikli olarak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ölçü birimi kodları’nın kullanılması
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Teşekkürler


