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İçindekiler



1 Giriş

e-Fatura Sisteminde

Kağıt Fatura Sisteminde 

E-Fatura sistemi hazırlanan elektronik faturaların taraflar arasında sağlıklı ve güvenli bir biçimde dolaşımını 
sağlamak için geliştirilmiştir. 

Efinans, e-faturalarınız için hazır finansman, ödeme ve tahsilat çözümleri getirir. Toplu ve entegre ödeme 
kolaylığı sağlar. Nakit yönetiminizi daha kolay ve hızlı yapmanızı sağlar. 

• Sistemde kayıtlı kullanıcılara e-Fatura gönderilebilir, kullanıcılardan e-Fatura alınabilir.
• Gönderilen veya alınan e-Faturalar arşivlenebilir, istendiğinde ibraz edilebilir.
• Manuel veya Kağıt Fatura işleme modülleri ile kurumların tüm fatura ihtiyaçlarına cevap verilebilir.
• Düzenli fatura şablonu üretip otomatik olarak fatura oluşturup gönderilebilir.
• Her büyüklükteki fatura işlemlerini karşılayabilir.
• Fatura gönderilen veya alınan firma ve şahısların detaylı olarak tanımlanabilir.
• Detaylı operasyonel raporlar alınabilir.
• e-posta veya SMS ile uyarı tanımlanabilir.
• Elektronik Faturaların görüntü bilgileri dinamik olarak sisteme dahil edilebilir.
• Adres defteri ve faturalar üzerinde sınırsız sayıda etiket konulup gruplayarak çalışma imkanı sağlanabilir.
• Firma, müşteri, fatura, dosya v.b. hakkında yorum yazılabilir.
• Gelen faturalardan Adres Defteri’ne otomatik kayıt yapılabilir.
• Tüm fatura süreçlerinin izlenebilir.
• Yaygın ERP paketleri ile Çevrimiçi veya Fatura yükleme /indirme şeklinde tam entegrasyon sağlanabilir.
• Elektronik faturaya kayıtlı müşterilerin günlük olarak takip edilerek hatalı işlemlerin engellenmesi 

sağlanabilir.

• Gelen ve giden kağıt faturaların da sisteme girilebilmesi ile tüm fatura süreçlerini yönet-
me imkanı sağlanabilir.

• Daha önce kesilmiş faturaları kullanarak yeni fatura düzenleme imkanı sağlanabilir.
• Manuel faturalar için arşivleme hizmeti verilebilir.
• Kağıt olarak gelen faturalar için elle sisteme giriş imkanı sağlanabilir.
• Her aşamada elektronik ve manuel faturalar ayrı ayrı yönetilebilir.



Fatura Akış Onay İşlemleri sisteminde

• Organizasyon, yerleşke, birim, kullanıcı ve rol bazında, görsel akış tasarım aracı kullanarak 
akış ve onay tanımlanabilir.

• Tanımlanan akışlar yönetilebilir.
• Fatura üzerindeki tüm alanlara göre (Fatura No, Fatura Tarihi, Fatura Zamanı, Fatura Tipi, 

Fatura Türü, Sipariş No, Sipariş Tarihi, İrsaliye No, İrsaliye Tarihi, Son Ödeme Tarihi, Satıcı 
Vergi No, Satıcı Vergi Dairesi, Satıcı Ünvan, Vergi Dahil Tutar, Ödenecek Tutar v.s.) akış ve 
onay tanımlanabilir.

• Akış ve kural tanımlarında web service ve veri tabanı entegrasyonu sağlanabilir.
• Tanımlanan kurallara göre faturaların otomatik onay ve ya red işlemi gerçekleştirilebilir. 
• Tanımlanan kurallara göre faturalar ilgili birimlere yönlendirilebilir.
• SMS ve e-Posta ile uyarı kuralları tanımlanabilir.
• Fatura onay ve ya red akışının tüm aşamaları görülebilir.



2 Aktivasyon

Aktivasyon işlemi, firmanızın EFinans üzerinden e-fatura gönderebilmesi, alabilmesi ve saklayabilmesi 
anlamına gelmektedir.

Sistemi kullanabilmek için e-fatura ve saklama hizmetini aktifleştirmeniz gerekmektedir. EFinans sitesinde 
E-Fatura bölümüne ilk giriş yapıldığında “E-fatura Hizmetiniz Aktif Değil” , “Saklama Hizmetiniz Aktif Değil” 
uyarı mesajları görüntülenecektir.

Bu kısımda, E-fatura hizmetiniz için “E-fatura Hizmeti Aktif Et”, saklama hizmetiniz için “Saklama 
Hizmeti Aktif Et” düğmelerine tıklanarak aktifleştirme işlemi gerçekleştirilebilir. Bu işlem için mali 
mühürünüzün bilgisayarınızın USB portuna takılı olması gerekmektedir. Mühürünüzü kullanmadan 
önce mühürünüzün kart okuyucu ve akıllı kart sürücülerini kurmuş olmanız gerekmektedir.



Açılan pencerede Tanımlı Kartlar alanından mali mühür 
seçilir ve Kart Şifresi alanına şifre girilerek Giriş butonuna 
tıklanır.

Aktivasyon işlemi sırasında mali 
mühürünüze ulaşabilmek için 
bir Java Applet olarak çalışan 
program kullanılacaktır. Bu 
Java Applet’in çalışması için 
izin istenen ekranda “Run”  
düğmesine basılmalıdır.



Önceden kart tanımlaması yapılmamış ise Kart Giriş ekranı aşağıdaki gibi görünecektir. 

Bu durumda kart tanımlaması yapılması gerekecektir. Kart tanımı bir kereye mahsus olarak yapıldıktan sonra 
bir daha aynı kart için tanımlama yapılmasına gerek kalmayacaktır.  

Yeni kart tanımlamak için bu 
ekranda yer alan Tanımla 
butonu tıklanır ve Kart 
Tanımlama ekranı açılır.

Bu ekrandan Seç butonu tıklanır.  



Açılan pencereden akisp11.dll 
(genellikle C:\Windows\system32 
dizininde bulunmaktadır) dosyası 
seçilir. Kart dosyası Kütüphane 
Dosyası alanına aktarıldıktan 
sonra Kart Tanımlama ekranının 
Kart Adı alanına bir isim atanır ve 
Ekle butonuna tıklanarak işlem 
tamamlanır.

Sertifika şifresi doğru biçimde 
girildiğinde sertifika bilgileri Kart Giriş 
ekranına yüklenecektir. Sertifika 
bilgileri yüklendikten sonra imzala 
butonuna tıklanır.

İmzala butonuna tıkladıktan 
sonra Gelir İdaresi Başkanlığı’na 
gönderilecek olan aktivasyon XML 
görünümünü barındıran ekran 
açılacaktır.

Bu ekranda “Karşı İmza” 
düğmesine tıklanarak aktivasyon 
isteği mali mühürünüz ile 
imzalanarak Gelir İdaresi 
Başkanlığı’na gönderilmek üzere 
hazırlanır.



İmzalama işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştikten sonra “Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan yanıt 
bekleniyor” bilgi mesajı aşağıdaki ekranda görüntülenir.

“Saklama Hizmeti” aktivasyonu için yapılacak işlemler “E-fatura Hizmeti” aktivasyon 
adımları ile aynıdır.

Bu iki aktifleştirme işleminden sonra talepler yanıt bekliyor durumuna gelecektir ve sayfa otomatik olarak 
sistem tarafından Gelir İdaresi Başkanlığından olumlu yanıt gelene kadar yenilenecektir. “E-fatura Hizmeti” 
ve “Saklama Hizmeti” için Gelir İdaresi Başkanlığından olumlu yanıt gelene kadar e-fatura sistemini 
kullanamayacaksınız.



Aktifleştirme taleplerine Gelir İdaresi Başkanlığın’dan olumlu yanıt geldiğinde sistem otomatik olarak 
kullanıma açılacaktır.

3 Kullanici Girişi Ekranı

4 Yönetim

“Kullanıcı Adı” ve “Şifre” alanları girilip “Tamam” düğmesine basılarak sisteme giriş yapılır.
Tüm kullanıcı adı ve şifre bilgileri veri tabanında şifrelenmiş halde tutulmaktadır.

Yönetim ekranlarında Organizasyon ( Holding, Merkez, Şube, Şantiye v.s.), organizasyona bağlı şirketler ve 
kullanıcılar tanımlanabilir. Kullanıcılara rol tabanlı veya organizasyon ve yerleşke bazında yetkiler verilebilir, 
sık kullanılan firma bilgileri Adres Defteri’ne kaydedilebilir.



4.1 Genel

4.1.1  Şirket Tanımları

Şirketinizin bilgileri ve çeşitli ayarları bu bölümde yönetilebilir.
“Şirket Tanımları” ekranında, “Şirket Güncelle”, “XSLT Listele”, “Fatura Alma Gönderme Ayarları” 
bölümleri bulunmaktadır. 

Şirket seçilerek  “Şirket Güncelle” düğmesine basılarak şirketin vergi, iletişim v.b. bilgileri 
güncellenebilir. 

“XSLT Listele” düğmesine tıklanarak xslt dosyaları yönetim ekranı açılabilir. XSLT dosyaları 
oluşturulan faturaların görünümlerinin özelleştirilmesine imkan tanır.
Açılan ekranda yeni xslt dosyası eklenebilir, oluşturulan xslt dosyası varsayılan yapılabilir. 
Varsayılan yapılan xslt dosyası “Taslaklar – Yeni Fatura” bölümünde “XSLT Bilgisi” alanında 
seçilmiş olarak görüntülenecektir.

“Fatura Alma Gönderme Ayarları” düğmesi ile gelen ve giden faturalar için çeşitli ayarlar yapılabilir.



Gelen Fatura Ayarları

“Gelen Faturalar İçin Onay Mekanizması Kullanılsın” seçeneği seçili ise tedarikçi firmadan gelen faturalar 
için onay mekanizması kullanılır, faturalar ancak onay mekanizmasında kabul edilirlerse hazır hale gelirler. 
Seçili değilse, gelen faturalar “Gelen Faturalar - Fatura Bazında Listeleme” kısımlarında “Durum” kolonları 
“Hazır” olarak görünür.
“Son Onay Verilince Uygulama Yanıtı Otomatik Gönderilsin” seçeneği seçili ise son onay verildiğinde 
tedarikçi firmaya uygulama yanıtı otomatik olarak gönderilir.

Giden Fatura Ayarları

“Giden faturalar İçin Onay Mekanizması Kullanılsın” seçeneği seçili ise gönderilen faturalar için onay 
mekanizması kullanılır. Ancak onay sonucunda kabul edilmiş faturalar alıcısına gönderilebilir. Seçili değilse, 
onay mekanizması kullanılmaz.

“Faturalar Geldiğinde E-posta Atılsın” seçeneği seçildiğinde, e-fatura sistemine fatura 
geldiğinde ilgili kişiye bilgilendirme amaçlı mail gönderilir.

“Onaydaki Faturalar İçin Eposta Hatırlatması Kullanılsın” seçeneği seçildiğinde, onay 
akışına girmiş faturalar için de bilgilendirme amaçlı mail  gönderilir.



4.1.2 Kullanıcı Tanımları

Bu ekranda kullanıcı hesaplarıyla ilgili işlemler yapılabilir.
“Kullanıcı Tanımları" ekranında, “Yeni Kullanıcı Ekle”, “Kullanıcı Bilgileri Güncelle” alanları bulunmaktadır. 
“Yeni Kullanıcı Ekle” düğmesi yardımıyla “Şirket” ve “Rol” tanımları yapılıp, gerekli alanlar girilerek kullanıcı 
tanımlanmış olur.

Kullanıcı bilgileri güncellenmek istenirse “Kullanıcı Bilgileri Güncelle” seçeneği ile kullanıcı 
bilgisi güncellenebilir.

4.1.3 Şifre Değişikliği

Kullanıcı şifresi değiştirilmek istenirse “Şifre Değişikliği” seçeneği ile kullanıcı şifresi 
değiştirilebilir.



4.1.4 Adres Defteri

Adres Defteri kısmı, çalıştığınız firmaların kayıtlarının tutulduğu yerdir.
Sık fatura kestiğiniz firmaların bilgilerini ve kısaltma adını girebilirsiniz. “Taslaklar - Yeni Fatura – Alıcı 
Bilgileri” bölümünde “Alıcı Ara” kısmına firmanın kısa adı yazılarak alıcı bilgileri ekrana getirilebilir.

Bu bölümde, “Yeni Kayıt”, “Sil” ve “Güncelle” düğmeleri bulunmaktadır.
“Yeni Kayıt” düğmesi ile adres defterinde gerekli alanlar girilerek yeni tanımlama yapılabilir.

“Sil” düğmesi ile adres defterinde var olan firma silinebilir.

“Güncelle” düğmesi ile adres defterinde var olan firma güncellenebilir.



5 e-Fatura
5.1 İşlemler
5.1.1 e-Fatura İşlemleri
5.1.1.1 Giden Faturalar
5.1.1.1.1 Taslaklar

Bu ekranda yeni fatura oluşturabilir, oluşturulan taslak faturaları 
listeleyebilir, düzenleyebilir, iptal edebilir ve gönderebilirsiniz.

Listede istenen fatura üzerine çift tıklanarak fatura içeriği 
görüntülenebilir.



“Yeni Fatura” , “İptal” , “Düzenle” , “İmzala & Gönder” , “Fatura Yükle” düğmeleri yardımıyla istenilen işlemler 
gerçekleştirilebilir.

Başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilerek “Sorgula” düğmesi yardımıyla da sorgulama yapılabilir.
“Yeni Fatura” düğmesine tıklanarak yeni fatura oluşturulur. 

Daha önce oluşturulan bir faturanın üzerinde sağ klik yapılıp “Fatura Kopyala” seçilerek mevcut bir faturanın 
bilgileri getirilip gerekli değişiklikleri yaparak farklı bir fatura numarası ile fatura kopyalanabilir.

Fatura herhangi bir nedenle iptal edilmek isteniyorsa fatura seçilerek “İptal” düğmesine tıklanabilir.

Fatura üzerinde değişiklik yapılması gerekiyorsa istenilen fatura seçilerek “Düzenle” düğmesine tıklanabilir.

Gönderilmek istenen faturalar seçilerek  “İmzala & Gönder” düğmesine tıklanarak mali mühür  ile 
imzalanarak gönderilebilir.

“Fatura Yükle” düğmesi ile muhasebe paket programları, ERP’ler gibi çeşitli kaynaklardan oluşturulan fatura 
XML dosyaları yüklenebilir.

FATURA OLUŞTURMA

“Yeni Fatura” ekranında aşağıda açıklanan “Fatura Bilgileri” , “Satıcı Bilgileri” , “Alıcı Bilgileri” , “Mal ve 
Hizmet Bilgisi” varsa ”Not” , “Xslt Bilgisi” , “Vergi İstisna Muafiyet Sebebi” alanları girildikten sonra “Oluştur” 
düğmesine basılarak yeni fatura oluşturulur. 
“Toplamlar” alanı yukarıdaki bilgiler girildiğinde otomatik olarak hesaplanacaktır.

Fatura Bilgileri

Genel fatura bilgilerinin girildiği alandır.
Faturanın özelliğine göre “Temel Fatura” veya “Ticari Fatura”  senaryoları kullanıcı tarafından seçilebilir.

TEMEL FATURA :

Fatura alıcısına ulaştıysa kabul edildi demektir. Temel faturalar reddedilemez.

TİCARİ FATURA :

Ticari faturalara “Red” veya “Kabul” cevabı gönderilebilir. Alıcı faturayı reddedecekse 8 gün içinde red cevabı 
göndermelidir. 8 gün içerisinde reddedilmeyen faturalar kabul edilmiş sayılacaktır.

Firma tarafından mal / hizmet satışı gerçekleştiyse  “ Fatura Tipi ” seçeneği  ”SATIŞ” olarak seçilebilir.

Daha önce gelen bir faturanın tümü ya da bir kısmı için iade işlemi gerçekleştirilecekse “ Fatura Tipi ” 
seçeneği  ” İADE ” olarak seçilebilir.



Sipariş ve İrsaliye bilgileri varsa bu ekranda “Sipariş No”, “Sipariş Tarihi” ve “İrsaliye No”, 
“İrsaliye Tarihi” alanlarına gerekli bilgiler girilebilir.

Satıcı Bilgileri

Satıcı bilgilerinin girildiği alandır.
“VKN” , “Ünvan” alanları default olarak gelir. Gönderici birim etiketi seçilir.

Alıcı Bilgileri

Alıcı bilgilerinin girildiği alandır.

“Alıcı Ara” kısmında adres defterinde tanımlı olan firmanın kısa adı 
girilerek alıcı bilgileri ekrana kolaylıkla getirilebilir.

Adres defterinde alıcı bilgileri tanımlı değilse, alıcı bilgilerini 
girmenize imkan sağlayacaktır.



Mal ve Hizmet Bilgileri

Teslim edilen mal ve verilen hizmet bilgilerinin girildiği alandır.

Gönderilecek olan mal ve hizmet bilgisini girebilmek için “Satır Ekle” düğmesi ile bir veya birden fazla mal / 
hizmet bilgisi girilebilir.

Gönderilecek olan mal ve hizmet bilgisini silmek için “Satır Sil” düğmesi ile bir veya birden fazla mal / hizmet 
bilgisi silinebilir.

Farklı bir vergi türü hesaplaması seçilmek istenirse, listeden ilgili vergi seçilerek “Vergi Ekle” düğmesi 
yardımıyla diğer vergiler seçilebilir.

Eklenen farklı bir vergi türü varsa “Vergi Çıkar” düğmesi yardımıyla çıkarılabilir.

Mal / Hizmet bilgilerinde ; mal / hizmet, miktar, birim, birim fiyat temel bilgileri girilir.

İskonto bilgisi varsa “İskonto Oranı” girilir, “İskonto Tutarı” otomatik olarak gelir.

Kdv bilgisi varsa “Kdv Oranı” girilir, “Kdv Tutarı” otomatik olarak gelir.

Diğer Vergiler bilgisi varsa “Diğer Vergiler Oranı” girilir, “Diğer Vergiler Tutarı” otomatik olarak gelir.

Toplamlar

“Mal ve Hizmet Bilgileri” kısmında girilmiş olan bilgiler “Toplamlar” kısmında otomatik olarak hesaplanır.

“Mal / Hizmet Toplam Tutarı” , KDV ve diğer vergiler hariç hesaplanmaktadır.



Not: Fatura için eklenmek istenen bir bilgi varsa bu alanda belirtilebilir.

Xslt Bilgisi

E-Fatura kapsamında oluşturulan faturaların görünümü ayarlanabilmektedir. Bu sayede fatura kesen firmalar 
kendi logolarını v.b. ekleyerek faturaların görünümünü özelleştirebilmektedir. Eğer “ Yönetim - Genel - Şirket 
Tanımları ” bölümünde firma için XSLT dosyası tanımlandıysa oluşturulacak faturanın görünümünü belirlemek 
için istenen XSLT dosyası seçilebilir.

Vergi İstisna Muafiyet Sebebi

“Mal ve Hizmet Bilgileri” kısmında belirlenen KDV tutarı sıfır ise hem “Mal ve Hizmet Bilgileri” kısmında, hem de 
alt kısımda bulunan “Vergi İstisna Muafiyet Sebebi” nin girilmesi gerekmektedir.

Bütün bilgiler girilip “Oluştur” düğmesine basılarak fatura oluşturulabilir.

“Temizle” düğmesine basılarak girilmiş olan fatura bilgileri temizlenebilir.
Oluşturulan fatura “Taslaklar” listesinde görüntülenebilir.



5.1.1.1.2 Gönderilecekler

Bu menüde, gönderilmeyi bekleyen faturalar listelenir ve gönderim için hazırlanır.

“Başlangıç Tarihi - Bitiş Tarihi” , “TCN /VKN“ ve “Fatura No“ alanlarına göre “Sorgula” düğmesi yardımıyla 
sorgulama yapılabilir.

Fatura üzerine çift tıklanarak fatura içeriği görüntülenebilir.

Başarıyla gönderilen faturalar “Gönderilenler” kısmının “Zarf Bazında Listeleme” ve “Fatura Bazında 
Listeleme” kısımlarında görüntülenebilir.

5.1.1.1.3 Gönderilenler
5.1.1.1.3.1 Zarf Bazında Listeleme

Bu ekranda, gönderilen faturalar zarf bazında listelenir. Bir zarf, birden fazla fatura içerebilir.

Zarf bazında listeleme ekranında, satırlardan biri seçildiğinde ilgili zarfın içinde bulunan faturaların listesi, 
sayfanın alt bölümünde görüntülenir. 

Fatura üzerine çift tıklanarak fatura içeriği görüntülenebilir.

“Başlangıç Tarihi - Bitiş Tarihi” alanlarına göre “Sorgula” düğmesi yardımıyla sorgulama yapılabilir.

Listede çok fazla fatura olduğu durumlarda artık sıklıkla kullanılmayan faturalar seçilip “Arşive Kaldır” 
düğmesine tıklanarak “Arşiv” bölümünde gösterilecek şekilde arşivlenebilir.



5.1.1.1.3.2 Fatura Bazında Listeleme

Bu ekranda, gönderilen faturalar fatura bazında listelenir. 

Fatura üzerine çift tıklanarak fatura içeriği görüntülenebilir.
“PDF Oluştur / İndir” düğmesi ile fatura pdf formatında bilgisayara indirilebilmektedir.
“Başlangıç Tarihi - Bitiş Tarihi” , “VKN“ , “Fatura No“ , “Yerel Fatura No” alanlarına göre “Sorgula” düğmesi 
yardımıyla sorgulama yapılabilir.
“İndir” düğmesi yardımıyla faturanızı masaüstüne indirebilirsiniz.

5.1.1.1.3.3 Arşiv

Gönderilmiş faturalar “Zarf Bazında Listeleme” kısmından “Arşive Gönder” düğmesine tıklanarak 
arşivlenebilir. Arşivlenen faturalar bu ekranda görüntülenecektir. 
“Arşiv” menüsünde “İndir” düğmesi yardımıyla arşive kaldırılmış faturaları masaüstünüze indirebilirsiniz.
“Başlangıç Tarihi - Bitiş Tarihi” alanlarına göre “Sorgula” düğmesi yardımıyla sorgulama yapılabilir.
Fatura üzerine çift tıklanarak fatura içeriği görüntülenebilir.



5.1.1.2 Gelen Faturalar

Tedarikçi firmalardan gelen faturaları “ Zarf Bazında Listeleme ” ve “ Fatura Bazında Listeleme “ alanlarında 
görüntüleyebilirsiniz.

5.1.1.2.1 Zarf Bazında Listeleme

Bu ekranda, gelen faturalar zarf bazında listelenir. Her bir gönderim işleminde bir zarf gönderilmektedir. Bir 
zarf, birden fazla fatura içerebilir.

Zarf bazında listeleme ekranında, satırlardan biri seçildiğinde ilgili zarfın içinde bulunan faturaların listesi, 
sayfanın alt bölümünde görüntülenir. 

Fatura üzerine çift tıklanarak fatura içeriği görüntülenebilir.

“Başlangıç Tarihi - Bitiş Tarihi” alanlarına göre “Sorgula” düğmesi yardımıyla sorgulama yapılabilir.

Listede çok fazla fatura olduğu durumlarda artık sıklıkla kullanılmayan faturalar seçilip “Arşive Kaldır” 
düğmesine tıklanarak “Arşiv” bölümünde gösterilecek şekilde arşivlenebilir.



5.1.1.2.2 Fatura Bazında Listeleme

Bu ekranda, gelen faturalar fatura bazında listelenir. 

Fatura üzerine çift tıklanarak fatura içeriği görüntülenebilir. Açılan ekranda “Kabul Et” ve “Reddet” seçenekleri 
bulunmaktadır. Bu seçeneklerden uygun olan seçilerek uygulama yanıtı oluşturulup, gönderilebilir.

Tedarikçi firmadan gönderilmiş olan fatura kabul edildiyse, “Yanıt Durumu” kolonunda “Fatura
Kabul Edildi” şeklinde görüntülenecektir.

Tedarikçi firmadan gönderilmiş olan fatura reddedildiyse, “Yanıt Durumu” kolonunda “Fatura Reddedildi” 
şeklinde görüntülenecektir.

“PDF Oluştur / İndir” düğmesi ile fatura pdf formatında bilgisayara indirilebilmektedir.
“Başlangıç Tarihi - Bitiş Tarihi” , “VKN“ ve “Fatura No“ alanlarına göre “Sorgula” düğmesi yardımıyla sorgulama yapılabilir.
“İndir” düğmesi yardımıyla faturanızı masaüstüne indirebilirsiniz.



5.1.1.2.3 Arşiv

Gelen faturalar “Zarf Bazında Listeleme” kısmından “Arşive Gönder” düğmesine tıklanarak arşivlenebilir. 
Arşivlenen faturalar bu ekranda görüntülenecektir. 

“Arşiv” menüsünde “İndir” düğmesi yardımıyla arşive kaldırılmış faturaları masaüstünüze indirebilirsiniz.
“Başlangıç Tarihi - Bitiş Tarihi” alanlarına göre “Sorgula” düğmesi yardımıyla sorgulama yapılabilir.
Fatura üzerine çift tıklanarak fatura içeriği görüntülenebilir.

5.1.1.2.4 Uygulama Yanıtı

Tedarikçi firmalardan gelen faturalar “Ticari Fatura” ise uygulama yanıtı oluşturulup faturaya cevap verilebilir. 
“Temel Fatura” lar için uygulama yanıtı oluşturulamaz.

Tedarikçi firmadan gelen faturaya 8 gün içerisinde itiraz edilmiyorsa fatura kabul edilmiş sayılır.  
“Gelen Faturalar – Fatura Bazında Listeleme” kısmında  görüntülenip “Kabul Et” ya da “Reddet” seçenekleri 
ile oluşturulan uygulama yanıtları bu ekranda listelenir.

İmzalanıp gönderilmek istenen “Uygulama Yanıtı” seçilerek “İmzala & Gönder” butonuna tıklanarak 
gönderilebilir. 



5.1.1.2.5 Aktarım

EFYS, çeşitli ERP sistemlerinden veri alışverişine izin verir. Mevcut ERP sistemlerinde oluşturulan faturalar 
EFYS’ye aktarılıp elektronik fatura olarak Gelir İdaresi üzerinden alıcılarına aktarılabilir. Ayrıca tedarikçilerden 
gelen elektronik faturalar da EFYS’den ERP sistemlerine kolayca aktarılabilir. CSV, XML gibi dosya transferi 
yoluyla veri alışverişi yapabileceği gibi EFYS’nin sunduğu web servisleri kullanılarak da faturalar alınıp 
gönderilebilir.

5.1.1.2.6 Yerelden Alım İşlemleri

Çeşitli yöntemlerle EFYS içine alınmış faturalar bu ekranda listelenir.



5.1.1.2.7 Yerele Aktarım İşlemleri

Tedarikçilerden gelen elektronik faturaların aktarım durumları bu ekranda listelenir.  



5.1.2.1 Gelen Fatura Giriş

Firmalardan kağıt olarak gelen faturaların bilgilerinin girilebileceği bölümdür. İlgili alanlar doldurulup gelen 
kağıt faturalar sisteme kaydedilebilir.

5.1.2 Kağıt Fatura İşlemleri

EFinans ile elektronik faturalar yanında kağıt faturalar da yönetilebilmektedir. Kağıt faturalar da elektronik 
faturalar gibi onay mekanizmasına sokulup onay alınabilir, görüntülenebilir ve yazdırılabilir. 



5.1.2.2 Giden Fatura Giriş

Firmalara kağıt olarak giden faturaların bilgilerinin girilebileceği bölümdür. İlgili alanlar doldurulup giden kağıt 
faturalar sisteme kaydedilebilir.



5.1.3 Fatura Tasarlama
EFinans ile kağıt ve elektronik faturaların görünümü tasarlanabilir. Tasarlanan görünümler hem çeşitli 
elektronik görüntüleme ortamları için, hem de kağıt faturaların yazıcıdan çıkarılması için kullanılabilir.

5.1.3.1 Elektronik Fatura Tasarlama

Alıcının faturaları istediğiniz formatta görüntüleyebilmesi için hazırlamanız gereken şablonu elektronik 
fatura tasarlama modülüyle tasarlayabilirsiniz. Html, pdf gibi elektronik formlarda faturayı görüntülemek için 
tasarımlar hazırlanabilir.

5.1.3.2 Kağıt Fatura Tasarlama

Matbu formlarınıza uygun olarak kağıt faturalar yazıcıdan çıkarılmak üzere tasarlanabilir.

5.1.4 Fatura Yükleme

5.1.4.1 Fatura Yükleme Ekranı

Bu ekranda, çeşitli kaynaklardan oluşturulmuş olan faturalar yüklenebilir. Faturaların alıcısı e-fatura kayıtlı 
kullanıcılar listesindeyse faturalar elektronik olarak, değilse kağıt fatura olarak ayrıştırılır. 

5.1.5 Raporlar

Gelen faturalar ve giden faturalar için “Fatura Tutarı” , “Fatura Tarihi” , 
“Fatura Geliş Tarihi” , “Son Ödeme Tarihi” alanları isteğe göre seçilerek 
özet raporlar alınabilir.



5.1.5.1 Gelen Fatura Özeti

Gelen faturalar için “Gönderen Ara” ya da “Gönderen VKN” alanları seçilip “Fatura Tutarı” , “Fatura Tarihi” , 
“Fatura Geliş Tarihi” , “Son Ödeme Tarihi” alanlarından bir ya da birden çok kriter seçilerek gelen fatura özet 
raporları alınabilir.

Gelen faturaların rapor içeriği pdf olarak görüntülenebilir.



5.1.5.2 Giden Fatura Özeti

Giden faturalar için “Alıcı Ara” ya da “Alıcı VKN” alanları seçilerek göndermiş olduğumuz 
faturalar için “Fatura Tutarı” , “Fatura Tarihi” , “Son Ödeme Tarihi” alanlarından bir ya da 
birden çok kriter seçilerek giden fatura özet raporları alınabilir.

Giden faturaların rapor içeriği pdf olarak görüntülenebilir.




