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    BSOFTefat  E-FATURA ÇÖZÜMÜ 

Gelir idaresine yapılan başvuruya göre POROSefat e-Fatura alım/gönderim işlemlerinde 

kullanıcılara iki farklı seçenek sunulmaktadır.  
 
1. E-Fatura GİB Dosya Aktarım modülü: Gelir idaresinden sadece “e-Fatura kullanıcı 

hesabı” açılması durumunda, POROSefat uygulamasına kaydedilen faturaların istenilen 
standartlarda e-Fatura olarak oluşturulması fakat entegrasyon lisansına sahip olunmadığı için 

e-Fatura portalına manüel olarak yüklenmesi. 
  

2. E-Fatura GİB online entegrasyon modülü: Gelir idaresine “e-Fatura Entegrasyonu” 
başvurusu yapan müşterilerimiz için, faturalarını direkt BSOFTefat e-Fatura uygulamasının 

içinden gönderilmesi ve benzer şekilde kendisine gönderilen faturaların kaydedilmesi.  
İki uygulamada desteklenen işlemlerle aralarındaki farklar aşağıdaki tablodan izlenebilir.  

BSOFTefat Uygulaması e-Fatura İşlemleri 
 

e-Fatura oluşturma adımları  Efatura GİB 
bağlantı modülü 
(Offline)  

Efatura GİB 
entegrasyon 
sistemi (Online) 

e-Fatura taslağı oluşturma  

  
UBL - TR standardında e- Fatura XML oluşturulur  

  
UBL- TR formatına uygun olarak oluşturulan e- Faturalar mali mühür 
sertifikası ile onaylanır ve geçerlilik kontrolü yapılır    
e- Fatura XML belgesi XSD şema kontrolünden geç irilir  

  
XSD şema kontrolünden geç en belge sistemde saklanır  

  
İstenirse tüm adımlar sistemde kayıt altına alınır(Log)  

  
e-Fatura gönderim  

 

  

UBL- TR formatına uygun ve mali mühür sertifikası ile onaylanan e- 
Fatura taslakları, SBDH(Standard Business Document Header) 
standardında hazırlanan zarfa eklenir  

  

Zarf hazırlanırken eksik bilgi bulunması halinde kullanıcıya uyarı verilir  

  
XSD şema kontrolünden geç irilip ZIP formatı ile sıkıştırılan zarf, 
sistemde saklanır    
Merkeze e- Fatura web servis aracılığıyla alıcı birime gönderilir  

  
GIB portalına manuel zarf yüklenir  

  

Merkezden gelen alış faturalarının zarflarını ve faturalarını sisteme 
online olarak yükler    
GIB portalından indirilen alış faturaları ile ilgili zarfları manuel 

POROSefat’a zarf olarak kaydedilir    
Zarf İstenirse tüm adımlar sistemde kayıt altına alınır(Log)  
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    BSOFTefat  E-FATURA ÇÖZÜMÜ 

 

Genel  
e-Fatura modülünde genel olarak yapılan işlemler şunlardır:  

 Sistemde kayıtlı faturalardan hızlıca e-Fatura taslağı oluşturma,  
 e-Fatura taslaklarını onaylama,  
 Onaylanan e-Faturalar alıcıya manüel veya online olarak gönderme,  

 Online gönderilen e-Faturalara ait sorgulama yapabilme,  
 Alıcının göndermiş olduğu faturalar manuel veya online olarak alınabilir,  

 Uluslararası ölçü birimi ve döviz tanımları yapılabilir.  
 e-Fatura işlemi yapılacak cariler belirlenmesi.  
 e-Fatura carilerine kesilen faturalarının basımının yapılması engellenir.  

 

e-Fatura Cari Hesaplarının (Mükelleflerinin) Belirlenmesi  
31 Mart 2014 tarihine kadar e-Fatura mükellefi olan firmalar isterlerse kağıt fatura 
düzenleyebilmekteydi. Ancak bu tarihten itibaren sisteme kayıtlı tüm mükellefler için, kendi 
aralarında yapılan alım – satımlarda kağıt fatura seçeneği tamamen kaldırılmıştır.  

E-fatura mükelleflerinin faturaların e-fatura olarak oluşabilmesi için, GİB tarafından 

yayınlanan güncel mükellef listesi, POROSefat sisteminde de oluşturulmaktadır.  

Güncelleme işlemi için, kullanılan yönteme göre iki şekilde yapılabilmektedir. Offline E-fatura 

modülüne Gelir idaresinin sitesinden indirilen xml tasarlanan aktarım ekranı sayesinde 
yapılabilmektedir. Bu işlem çalıştırıldığında gelir idaresinin yayınladığı mükellef listesinin son 

hali, geçerlilik tarihi de eklenerek sisteme kaydedilmektedir.  
Online Entegrasyon yöntemi kullanılması durumunda yapılan otomatik aktarım servisi yardımı 
ile istenilen sıklıkta gelir idaresinin web servis adresinden otomatik olarak mükellef listesinin 

güncelleme yapılabilmektedir. 
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    BSOFTefat  E-FATURA ÇÖZÜMÜ 

 
 

 

e-Fatura taslağı oluşturma  
e-Fatura taslağı oluşturma işlemleri offline ve online çalışma için ortaktır ve yapılan işlemler şunlardır:  

 UBL - TR standardında e-Fatura XML oluşturulur.  

 XML oluşturulurken eksik bilgi bulunması halinde kullanıcıya uyarı verilir.  

 UBL-TR formatına uygun olarak oluşturulan e-Faturalar mali mühür sertifikası ile onaylanır ve 

geçerlilik kontrolü yapılır.  

 e-Fatura XML belgesi XSD şema kontrolünden geçirilir.  

 XSD şema kontrolünden geçen belge sistemde saklanır.  

 İstenirse tüm adımlar sistemde kayıt altına alınır.(Log)  
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    BSOFTefat  E-FATURA ÇÖZÜMÜ 

e-Fatura gönderim  
e-Fatura gönderim işleminde offline ve online çalışmaya göre farklılıklar bulunmaktadır.  

 

 UBL-TR formatına uygun ve mali mühür sertifikası ile onaylanan e-Fatura taslakları,  

 SBDH(Standard Business Document Header) standardında hazırlanan zarfa eklenir.  

 Zarf hazırlanırken eksik bilgi bulunması halinde kullanıcıya uyarı verilir.  

 XSD şema kontrolünden geçirilip ZIP formatı ile sıkıştırılan zarf, sistemde saklanır.  

 e-Fatura alıcı birime gönderilir.  

 Online ise; web servis aracılığıyla GİB’e iletilir.  

 Offline ise; Gib’in portalında dosya yükleme işlemi ile iletilir.  

 Zarf İstenirse tüm adımlar sistemde kayıt altına alınır.(Log)  

 

 

 

Giden Kutusu (Gönderici Birim)  
 

 e-Fatura sistemine entegre olan alıcı birimlere gönderilen e-Faturalar, sisteme iletilen sistem 

yanıtları tarih aralığı kısıtı verilerek görüntülenebilir.  

 Tüm bu belgeler sistemde tutulur ve durum sorgulaması;  

 Online çalışma var ise merkezden yapılır.  

 Offline çalışma var ise kullanıcı tarafından manuel olarak işlem yürütülür.  
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    BSOFTefat  E-FATURA ÇÖZÜMÜ 

 

Gelen Kutusu (Posta Kutusu Birimi) 
e-Fatura sistemine entegre olan diğer gönderici birimlerden gelen e-Faturalar, sistem tarafından iletilen 

sistem yanıtları tarih aralığı kısıtı verilerek görüntülenebilir. Tüm bu belgeler sistemde tutulur, durum 

sorgulaması merkezden yapılır.  

Online çalışma var ise merkezden otomatik olarak bu işlemler yapılır.  

 

 

 
Offline çalışma var ise GİB portalından indirilen alış faturaları manüel olarak zarf yükleme işlemi ile 

yüklenebilir.  
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    BSOFTefat  E-FATURA ÇÖZÜMÜ 

 

Cevabı hazırlanmış fatura zarfları istenildiği zaman gelir idaresine ‘Yanıt Gönder’ fonksiyonu ile iletilebilmektedir. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

mailto:info@biltas.com.tr
http://www.biltas.com.tr/


POROSefat  E-FATURA ÇÖZÜMÜ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                 
 

                        
  
                        
                         Ankara Asfaltı, No.: 26, Rod-Kar 2 İş Merkezi, Kat: 3, D. 306 – 309, Bornova – İzmir     Tel : (232) 462 59 59 (Pbx) Telefax: (232) 462 59 
60                                                                                   E-Mail : info@biltas.com.tr    WEB : http://www.biltas.com.tr                                                              

 

                                                              7 
  

    BSOFTefat  E-FATURA ÇÖZÜMÜ 

e-fatura Görüntüleme ve Basım  

 
Gelen ve giden kutularında bulunan E-faturalar, üzerine tıklandığında, xml’in gösterim formatı olan 

fatura formatında görüntülenebilir.  

 

Gelen ve gönderilen  e-fatura zarflarında farklı xslt dosyaları gelebilmektedir. Görüntülemenin gelen 

xslt dosyalarına göre yapılması ve ayrıca POROSefat tarafından kullanılan xslt dosyasının da, karşı 

tarafta düzgün görüntülenebilmesi için gönderilen zarflara eklenmektedir.  

Görüntüleme sırasında “basım” desteği getirilmiştir. E-faturalar dosyalama amaçlı bastırılabilir.  
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    BSOFTefat  E-FATURA ÇÖZÜMÜ 

 

e-Fatura Uluslararası Kod Kullanımı  
 Para birimi değerlerinin, “ISO 4217 Para Birimi Kodları”na göre oluşturulması sağlanır. 

http://www.iso.org/iso/en/prods-services/popstds/currencycodeslist.html  

 Ölçü birimi değerlerinin, uluslararası standartlarda belirlenen kodlara göre oluşturulması 

sağlanır.http://www.unece.org/cefact/codesfortrade/codes_index.htm  

 Sistemde tanımlı döviz tipleri için uluslararası döviz tipi eşleştirmesi yapılır.  

 Sistemde yer alan tüm ölçü birimleri için uluslararası ölçü birimi eşleştirmesi yapılır.  

 

  

e-Fatura uygulaması için gerekli diğer bilgiler  
 Cari bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde tanımlanmış olmalıdır.  

 Vergi numarası  

 Ülke kodu ve adı  

 Şehir kodu ve adı  

 İlçe  

Şube bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde tanımlanmış olmalıdır.  

 Vergi numarası  

 Ülke kodu ve adı  

 Şehir kodu ve adı  

 İlçe  

 

e-Fatura Parametreleri  
 

E-fatura uygulaması kullanım yöntemi belirleme: Bu parametre ile içinde bulunulan şirketin 

efatura uygulamasının hangi yöntem ile kullanılacağı belirtilmektedir.  

 

Belge Birim Kodu: E-fatura olarak oluşturulacak olan faturaların takip edileceği ve gelir idaresine 

iletilecek olan 3 haneden oluşan Fatura numarasının seri kodu bilgisidir. Boş bırakıldığında faturalar GIB 

serisinden oluşacaktır. 

Entegrasyon yönteminin kullanılması durumunda Farklı serilerde fatura kesilebilmesi seçeneği 

bulunmaktadır. Ayrıca kullanıcı bazında E-fatura mükelleflerine uygulama genelinde farklı bir seriden 

numara verilmesi sağlanabilmektedir. 

  

Gönderici Birim Etiketi: Gelir idaresinin başvurular sırasında bildirdiği entegrasyon kullanıcı 

bilgilerindeki GB ETİKET bilgisinin Girileceği alandır.  

 

Oluşacak Zarf Dizini: Satış e-faturalarının yedeklendiği dizinin girildiği alandır. Boş bırakıldığında 

kayıtlar registry deki temelset dizinin altında oluşturulacaktır.  

 Alış e-faturalarının da belirtilen dizinde yedeklenmesi yapılabilmektedir.  
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    BSOFTefat  E-FATURA ÇÖZÜMÜ 

Dış Uygulamalardan e-Fatura Entegrasyonu  
  
BSOFT ERP sistemine dışarıdan fatura kayıt eden uygulamalar:  

Bu tür uygulamalar geliştiren iş ortaklarımız, BSOFTefat API sini kullanarak faturaların aktarılmasını 

sağlanmaktadır. 
 

Philip Morris (PMI) Aktarım 

 

ÜLKER Aktarım 
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    BSOFTefat  E-FATURA ÇÖZÜMÜ 

Ülker Aktarım detayları 

 

 

NETSİS Aktarım 
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    BSOFTefat  E-FATURA ÇÖZÜMÜ 

IBM AS/400 Aktarım 

 

Aktarım Detay 
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