
 

 

 

 

                          

e-Fatura Uygulaması Nedir ? 

 

www.efatura.gov.tr 

 

Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 

tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura, veri format ve standardı Gelir 

İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması 

gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi 

bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.  

E-fatura yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere 

sahiptir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen e-fatura uygulamasında 

amaç tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve 

maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır. Bunun için yurt dışı 

uygulamalar incelenerek başarıya ulaşmış e-fatura işleyişleri dikkate alınmış ve 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açık kaynak bir standart olan XML tabanlı ticari 

hayatın tüm süreçlerini içerecek şekilde etiketlemelere sahip olan uluslararası bir 

standart olan UBL-TR benimsenmiştir. 

397 sıra no.lu VUK ile tüzel kişiler sistemden faydalanabilirken 416 sıra no.lu VUK 
tebliği ile gerçek kişilere de e-fatura uygulmasına dahil olma hakkı tanınmıştır. 
Uygulmanın yaygınlaştırılması amacıyla “Özel Entegratörlük” müessesi 421 sıra 

no.lu VUK tebliğinin yayınlanmasıyla genel işleyişe dahil edilmiştir. Yurtdışında e-
fatura servis sağlayıcısılığı olarak bilinen özel entegratörlük sayesinde bilgi işlem 

alt yapısı yeterli olmayan mükelleflerin de uygulamadan kolayca 
faydalanabilmeleri amaçlanmıştır. 

 

421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında; 

• 04.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında 

madeni yağ lisansına sahip olanlar (Listeye ulaşmak için tıklayınız) ile 

bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi 

itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar ile, 

• 06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) 

sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim 

yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon 

TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar, 
01.09.2013 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurmak ve 31.12.2013 

tarihine kadar e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. 

 

http://www.efatura.gov.tr/
http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/tebligler/5015-MadeniYagLisansinaSahipOlanlar.pdf


 

 

• Söz konusu mükelleflerden  10 milyon TL ve üzeri hasılatın beyan edildiği 

mali dönemi takip eden mali yıla kadar ( takvim yılı içinde mal alışı yapanlar, 

satın aldıkları malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine 

bakılmaksızın ilgili mali yıl gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları esas 

alınarak) elektronik fatura uygulamasına dahil olacaklardır.  

 

 

 

  MİKRO YAZILIM E-FATURA UYGULAMASI  

 

1- Mali mührün tanıtılması 

 

 

 

 

http://www.kamusm.gov.tr/ adresinden Sürücü Yükleme butonunu tıklayınız. 

İşletim sistemi, kart okuyucu ve kart seçimlerini yaparak sürücü indirme işlemini 

başlatınız.  

 

Kart sürücüsünün çalışabilmesi için “kullanılan Internet Expolorer”a uygun 

Java indirilmesi gereklidir. Aşağıdaki adrese kullandığınız IE ile giriniz.  

 

http://www.java.com/tr/download/ Yüklenmiş ya da yüklenilen Java testi 

için aşağıdaki linke girerek kontrol edebilirsiniz. 

http://www.java.com/en/download/installed.jsp 
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2- AKIS kart kontrolü 

KamuSM’den kart sürücüleri indirilip yüklendiğinde, masa üstünüzde aşağıdaki 

ikon ve kısa yol oluşacaktır. 

 

Sürücülerin yüklenip yüklenmediği, kartlarının çalışıp çalışmadığı, doğru 

sertifikayı içerip içermediği bu program çalıştırılarak test edilmelidir. 

Akis programını açtıktan sonraki ekran 

 

PIN kodunu girdikten sonraki ekran 

 

Sertifika doğrulama ekranı 
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PROGRAMDA E-FATURA PORTAL VE ÖZEL ENTEGRATÖRLÜK UYGULAMASI  

 

Portal Yöntemi  

Portal Yöntemi kapsamında olan firmalara Mikro e-Fatura modülünün 

sağlayacağı avantajlar; 

- Mikro’da kaydedilen e-Faturalar, GİB portala transfer edilebilecektir. 

 

- GİB portala gelen e-Faturalar, Mikro veri tabanlarına import edilebilecektir. 

 

- Mikro e-Fatura modülü sayesinde fatura görüntüleme yapılabilecektir. 

 

- Aynı faturanın iki farklı uygulamaya kaydedilmesi durumu ortadan 

kalkacaktır. 

 

- Mikro e-Fatura modülünü tercih eden firmalar, portal kapsamında da 

isterlerse uygulamadan faydalanabilecekler. Mikro e-Fatura modülü, GİB 

portalın istediği formatta e-Fatura dosyası oluşturmaktadır.   

 

                                                                                                                                   

Aynı dizinde otomatik oluşan html dosya ile de , e-fatura 

 görüntülenebilmektedir. Kullanıcılarımız istedikleri taktirde bu dosyaları 

GİB portala yükleyebilecektir. Aynı zamanda GİB portala gelen e-Faturalar 

kabul edildikten sonra, GİB portaldan uygun formatta dosyaya 

kaydedilerek Mikro yazılımlarına import edilebilecektir. Bu durumda her bir 

fatura için ayrı işlem yapılması, farklı uygulamalara kaydedilmesi durumu 

da ortadan kalkacaktır. 

Mikrokur programında Sistem /Sistem  ve program parametreleri / e-

Fatura parametreleri(096158)  

e-Fatura bağlantı ayarları/Portal sekmesi 

- e-Fatura bağlantı ayarları bölümünde bulunan, Portal sekmesinden Arşivi 

dizinine oluşacak dosyanın adresi, Fatura görüntü dosyası alanına görüntü 

dosyasının adresi tanımlanır. GİB’e gönderilecek faturanın GİB tarafındaki 

seri numarası bilgisi ise Fatura numarası birim kodu alanına 

tanımlanacaktır. Başlangıç sıra numarası ise GİB’e gönderilecek faturanın 

ilk olarak hangi numaradan başlayacağını belirleyecektir. 

 

- Mikro programlarında Gelir İdaresi Başkanlığı sayfasında Portal Yöntemi 

kullanacak kullanıcılarımız için, sisteme fatura alımını sağlayan fatura 

yapısı programda oluşturulmaktadır.  

 

 

 



 

 

 

-Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan Uluslararası standart “Ülke Kodu” 

ve Uluslararası standart “Birim” lerin tanımlanması gerekecektir.  

Kullanılan stok kartlarının kod tanımlamasının, “Multikod” kullanılarak Alıcı ve 

Satıcı arasında eşleşmesi gerekecektir 

.  

 

Portal Yöntemi ile faturalar nasıl gönderilir? 

e-Fatura modülü / Portal yönetimi / Satış faturaları yönetimi 

 

 

 

 



 

 

Operasyonlar sekmesinde bulunan, e-Fatura oluştur seçeneği ile gerekli dosyaları 

oluşturulur. 

 

Portal Yöntemi ile faturalar nasıl gönderilir? 

 

 

Dosya oluşturmaya ilk olarak mali mühür seçimi ile başlarız. Tabii bu esnada mali 

mühür cihazının, işlemin yapıldığı bilgisayarda takılı ve çalışıyor olması gerekir, 

sonrasında da sertifika seçimini yaparak işlemimizi tamamlarız. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Portal Yöntemi ile faturalar nasıl gönderilir? 

 

Sonrasında portal ayarlarında belirlemiş olduğumuz dizinde GİB’e export edilecek 

dosyalar oluşur. 

İstendiği takdirde, ilgili html dosyasını açarak, faturayı görüntüleyebiliriz. 

 

 

Kullanıcı hesabını aktive eden kullanıcılar e-Fatura portalına giriş yaparak e-

fatura göndermeye ve/veya almaya başlayabilecektir.  

Son olarak GİB portala girerek oluşan dosyaları yüklemek gerekmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                         

ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ 

 

Evet, bu yöntemler arasında bizleri en çok ilgilendiren uygulama olan,Özel 

Entegratör yöntemini  sıra geldi. 

 

Faturalama ihtiyaçları farklılık gösteren veya çok sayıda fatura düzenleyen 

mükelleflere, kendilerine ait bilgi işlem alt yapısının yetersiz olması halinde teknik 

yeterliliğe sahip bir özel entegratörün bilgi işlem sistemi vasıtasıyla elektronik 

fatura alıp gönderebilme imkanı sağlanmıştır.  

 

Gelir İdaresi Başkanlığından özel entegrasyon izni almış mükelleflerin bilgi işlem 

sistemleri kullanılarak da e-fatura mükellefleri bu hizmetten faydalanabilirler. 

 

Mikro Yazılımevi A.Ş. olarak Özel entegrasyon izni alan kurumların listesinde 

bizlerde yerimizi almış bulunmaktayız. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Özel Entegrasyon hizmetinden nasıl faydalanabiliriz? 

Öncelikle aşağıdaki linkten Gib’ye mali mühür ile başvuru yapılmalı ve yöntem 

olarak özel entegrasyon seçilmelidir. 

https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/ 

 

 

 

https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/


 

 

Mikro Yazılım e-Fatura modülü satın alınmış ve lisanslama işlemi yapılmış 

olmalıdır. 

Bu işlemlerden sonra http://portal.emikro.com.tr adresinden kayıt 

yapılmalıdır. 

Kayıt yapabilmek için mali mühür bilgisayarınıza takılı olmalıdır.  Öncelikle  “kayıt 

ol”, butonunu daha sonra açılan sayfada “ayarları yaptım, devam et” butonunu 

tıklayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.emikro.com.tr/


 

 

“Ayarları yaptım devam et” butonunu tıkladıktan sonra bilgisayarınızda java yüklü 

değil ise aşağıdaki gibi bir sayfa açılacaktır. Açılan sayfadan javayı yükleyerek 

kayıt işlemine devam edebilirsiniz. 

 

Açılan mye-fatura kayıt formu ekranındaki bilgiler doldurulduktan sonra “kayıt ol” 

butonu tıklanarak kayıt işlemi tamamlanmalıdır.  

 

 

 



 

 

Mikro Yazılım’ın özel entegrasyon portalı olan portal.emikro.com.tr  

sayfasının kullanıcılara sağladığı avantajları nelerdir? 

Web üzerinden firma bilgileri girilebilir veya güncellenebilir. 

İnternet bağlantısı olan herhangi bir ortamdan gelen ve giden faturalar 

izlenebilir. 

Ticari programınıza ulaşamadığınız anlarda bile e-Fatura gönderebilir veya kabul 

edebilirsiniz. 

e-Fatura dizaynlarınızı yapabilmenize izin verir. 

Gelen ve giden faturalarınız ve kalan kontör miktarı ile ilgili analizler 

yapabilirsiniz. 

Farklı fatura serisi tanımlayarak aynı anda birden fazla fatura serisi ile gönderim 

yapabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Fatura gönderme ve kabul ekranlarını ; 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

MİKRO PROGRAMLARINDA E-FATURA ÖZEL ENTEGRASYON  

UYGULAMASI  

Mikro Yazılım programlarından özel entregrasyon ile e-Fatura kullanımı 

yapılabilmektedir.  

Programın e-Fatura yönetimi menüsüne girilerek e-Fatura işlemleri 

yapılabilmektedir. 

 

Özel entegrasyon ayarlarını yapabilmek için kuruluş programındaki e-Fatura 

bağlantı ayarları (096158) menüsüne giriniz. 

Kullanıcı: GİB’in giriş için standardı geçerlidir. Tek merkez ise, kullanıcı “default” 

olmalıdır. Birden fazla şube kaydı açılırsa, kayıt olurken tanımdaki default yerine 

şube için girilen isim yazılmalıdır. 

Şifre: Şifre alanına http://portal.emikro.com.tr  adresine kayıt olurken 

verilen şifre girilmelidir. 

 

 

 

http://portal.emikro.com.tr/


 

 

 

Bağlantı adresi:  Mikro GİB canlı ortam olmalıdır. 

e-Fatura bağlantı ayarları (360100) menüsünden yukarıdaki ayarları yapmalı ve  

kaydetmelisiniz. 

 

• Genel parametreler bölümü firmanızın işleyişine göre ayarlanır.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Genel parametrelerden yapılabilecek yönlendirme ve ayarların detayları 

için aşağıdaki açıklamalardan yararlanabilirsiniz; 

Evrak döküm açıklamaları e-faturaya aktarılsın : Bu parametre Satış 

faturasında Ctrl+Q ile girilen evrak döküm açıklamaları var ise , bu açıklamaların 

e-faturada not alanına otomatik aktarılması için kullanılmaktadır. 

Kabulde otomatik irsaliye karşılama yapılsın : Gelen e-faturalara ait 

programınızda girilen bir irsaliye evrağı var ise , cari vergi kimlik numarası ve 

multikod eşlemesine bağlı , eşleşen stokları içeren irsaliyenin otomatik kabulde 

fatura ile kapanmasını sağlar. Eğer bu parametre işaretlenmez ise , otomatik 

irsaliye kapama yapılmayacak ve irsaliye seçim ekranı karşınıza gelecektir. 

Faturaya ait irsaliye listeden seçilerek kapatılacaktır. 

Kabulde otomatik sipariş karşılama yapılsın : Bir önceki parametre ile aynı 

çalışmaktadır. Otomatik eşleşen stoklara ait siparişlerin kapanması için kullanılır.  

E-fatura gönderimden sonra evrağı kilitle : Satış faturasının Satış faturaları 

yönetimi ekranından e-fatura oluşturulup Gib sistemine gönderildiği anda , 

herhangi bir değişiklik yapılmasını engellemek amacıyla faturanız otomatik 

kilitlenecektir. 

E-fatura evrak tarihini belge tarihi olarak kaydet : Bilindiği gibi faturalarda 

ilk sıradaki tarih ve numara evrak tarihidir. Alt kısımdaki alan ise belge tarihi ve 

belge numarasıdır. E-faturalar sistemlerden kaynaklanan sebeplerle düzenlenen 

tarihten daha sonra da ulaşabilmektedir. Bu parametrenin amacı gelen e-

faturalarda , kabul işleminden sonra faturanın tarihinin otomatik belge tarihine 

yazılmasıdır.  

İrsaliye referansı olarak belge no gönderilsin : Düzenlenen e-faturalara ait 

irsaliye var ise irsaliyenin evrak seri ve sırası otomatik e-fatura dizaynına 

yazılmaktadır. İrsaliyenin matbu numarası belge numarasında takip ediliyor ise , 

bu parametre ile irsaliye numarası olarak , irsaliyede yer alan belge numarasının 

gönderilmesi sağlanacaktır. 

Sipariş referansı olarak belge no gönderilsin : Bir üstteki parametre ile aynı 

amaçla kullanılmaktadır. Sipariş numarası için sipariş evrağında yer alan belge 

numarasının gönderilmesi sağlanacaktır. 

Satışda stok birleştir : Satış faturasında yer alan kod ve birim fiyatları aynı 

olan stok-hizmet-masraf satırlarının tek satırda toplanarak gönderilmesi amacıyla 

kullanılmaktadır.  

E-faturayı ana döviz cinsi ile gönder : Dövizli olarak düzenlenen satış 

faturalarının programınızın ana döviz cinsine çevrilerek gönderimini sağlar. 

Orijinal döviz ile gönderim yapılmak isteniliyorsa bu parametre işaretli 

olmamalıdır.  

 

 



 

 

 

Yönetim ekranında e-faturayı detaylı göster : e-fatura yönetim ekranlarında 

, faturaya ait irsaliye  evrak bilgilerinin yer alıp almaması amacıyla 

kullanılmaktadır. 

Satışta hizmet birleştir: Satış faturasında yer alan kod ve birim fiyatları aynı 

olan hizmet satırlarının tek satırda toplanarak gönderilmesi amacıyla 

kullanılmaktadır. 

Hizmet birleştirmede sorumluluk merkezi/proje ayrımı yapmadan hizmet 

birleştir: Satış faturasında yer alan kod ve birim fiyatları aynı olan hizmet 

kalemlerinin birleştirilmesinde satırda sorumluluk merkezi ve proje kodunu baz 

almadan tek satırda birleştirilmesi ve gönderimini sağlamaktadır. 

Alıas belirlemek için sevk adresi kullanılsın : Bilindiği üzere Faturalarda cari 

kodu üzerinde Alt+D ile cari kartındaki adres numarasına göre fatura sevk adresi 

belirlenebilmektedir. E-fatura düzenlenen cari hesap kartında birden fazla adres 

kartı ve alıas bilgisi yer alıyor olması durumunda , faturada alt+d ile seçilen bu 

sevk adresine göre alıcı alıas adresinin belirlenmesi sağlanabilecektir. 

Alıcı e-posta adresi olarak (varsa) yetkili e-posta adresi kullanılsın :E-

fatura gönderimlerinde , düzenlenen firmanın mail adresi de zorunlu alanlar 

içerisinde yer almaktadır. Bu parametre işaretli değilse cari hesap kartında mail 

adres bilgisi otomatik gitmektedir. Parametre işaretlenirse , cari hesap kartında 

yetkili kartı ve yetkiliye ait mail adresi var ise , iletişim olarak yetkili mail adresi 

gönderilecektir. 

Manuel oluşturulan alış faturasında e-fatura kullanıcısı ise uyar : Cari 

hesap kartında detay bilgiler sekmesinde e-faturaya tabi olarak seçilen bir cari 

hesaba alış faturasından manuel olarak bir fatura girişi yapıldığında programınız 

otomatik carinin e-faturaya tabi olduğuna dair bir bilgilendirme uyarısı ekrana 

getirecektir. Bu özellik ile bu faturanın elektronik olarak gelmesine dair kontrol 

sağlanabilecektir. 

Stok birleştirmede Sorumluluk merkezi /Proje ayrımı yapmadan stok 

birleştir :  Satış faturasında yer alan kod ve birim fiyatları aynı olan stok 

kalemlerinin birleştirilmesinde satırda sorumluluk merkezi ve proje kodunu baz 

almadan tek satırda birleştirilmesi ve gönderimini sağlamaktadır. 

e-Fatura bağlamada belge no olarak GİB no ata: E-fatura olarak düzenlenen 

bir satış faturası Satış faturası yönetiminden e-fatura oluşturulup Gib sistemine 

gönderildikten sonra , Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bir e-fatura ıd numarası 

oluşmaktadır. Bu e-fatura id ‘si GİB sisteminde ve sisteme ilk ulaşan faturaya 

göre belirlenen firma serini takiben yine GİB tarafından belirlenmekte ve takip 

edilmektedir. 

Gönderimden sonra oluşan bu e-fatura id’sinin gönderilmiş faturalar ekranından 

faturaya bağla seçeneği ile faturaya atanması sağlanmaktadır. Faturanın detaylar 

sekmesinde e-fatura ıd alanına bu bilgi bağlama sonucu yazılmakta ve aynı 

ekranda e-fatura göster butonu ile gib formatında faturalar 

görüntülenebilmektedir.  



 

 

 

Bu parametrenin amacı ise faturanın ayrıca belge numarası alanına GİB 

sistemindeki e-fatura ıd numarasının yazılmasıdır. Bu bilgi faturada belge 

numarasında herhangi bir veri yok ise bağlama sonucu otomatik yazılacaktır.  

Satış faturası yeniden entegrasyonunda fiş açıklamasında belge no 

kullan : Muhasebe fişi açıklamasında Entegrasyon şekil parametreleri (096113) 

ndeki tanıma bağlı olarak evrak no/belge no kullanılsın tercihi yapılabilmektedir. 

Bu kullanım tüm ticari evraklar için geçerli olmaktadır. Özellikle evrak no 

kullanılan firmalarda , E-fatura bağlama işlemi sonucu satış faturasının belge 

numarasına atanan gib ıd numarasının muhasebe fiş açıklamasına yazdırılması 

için bu parametre kullanılabilmektedir. 

 e-fatura kaydedilirken evrak sıra girilebilsin:  Bu parametre ile e-fatura 

kabul aşamasında alış faturasına ait evrak seri-sıra numarasının girişi 

sağlanmaktadır. 

e-fatura mükellefiyeti sorgusu lokalden yapılsın (VKN servis lisansı 

gerektirir): 

Parametrenin aktif olarak çalışabilmesi için öncelikle e-servis hizmetinin temin 

edilmiş olması gerekmektedir. Bu parametre ile servislere erişim sağlanarak 

işlem yapılan vkn için e-fatura kullanıcısı olup olmadığına dair sorgulama 

yapılabilmektedir. 

Stok birleştirmede detay takip ayrımı yapmadan stok birleştir: Satış 

faturasında yer alan kod ve birim fiyatları aynı olan hizmet kalemlerinin 

birleştirilmesinde satırda sorumluluk merkezi veya proje kodu gibi detayları baz 

almadan tek satırda birleştirilmesi ve gönderimini sağlamaktadır. 

e-fatura gönderirken ve görüntülerken log dosyası oluştur: Bu 

parametrenin işaretlenmesi ile e-faturanın görüntülenmesi veya gönderilmesi gibi 

işlemlere ait bir kayıt oluşturulmaktadır. Oluşturulan kayıt 

C:\Mikro\v15xx\veritabanı\LOG\InvoiceLog dizininde tutulmaktadır. 

E-fatura ilk not satırı hareket açıklamasına taşınmasın : Bu parametrenin 

amacı , gelen fatura kabul işlemlerinde , gelen faturaya ait not alanındaki  

 

açıklamanın fatura açıklamasına atanmaması için kullanılır.  Atama yapılması 

durumunda ilgili açıklama muhasebe fiş açıklamasında da yer alacaktır.  

Varsayılan İstisna açıklaması : Kdv ‘siz düzenlenen e-faturalarda Gib 

sisteminde zorunlu olan istisna sebebi de iletilmesi gerekmektedir . Programda 

Satış Faturasında detay sekmesinde yer alan istisna alanının da ve fatura stok 

satırından Alt D de yer alan istisna seçeneğinde istisna sebebini seçerek bu bilgi 

gönderilebilir. Firmanızda sabit bir istisna kodu geçerli ise  e-fatura 

parametrelerinden Varsayılan istisna açıklaması seçilebilmektedir. Varsayılan 

istisna sebebi kdv siz düzenlenen e-faturalara otomatik atanmış olacaktır.  

 



 

 

 

Yönetim ekranlarında gösterilecek irsaliye sayısı : Bu parametre ile İrsaliye 

seçim ekranlarında en fazla kaç adet irsaliye evrağının listelenmesine dair seçim 

yapılabilmektedir.  

İlave KDV hesabı için satırda min.fark tutarı : Gelen e-faturalarda vergi 

tutarlarında oluşan farklar için baz alınacak minimum fark tutarı 

belirtilebilmektedir. Bu fark ilave edilecek kdv hesabına atanacaktır. 

Ek masrafların atanacağı masraf kodu: Gelen e-faturalarda ilave bir masraf 

kalemi (ötv gibi) olması durumunda bu alanda tanımlanacak olan masraf koduna 

kayıt yapılabilmesi sağlanmaktadır. 

e-Faturaya eklenmesi istenmeyen hareketler:  Bu alandan seçim yapılarak 

faturaya ait sipariş veya irsaliye bilgilerinin faturaya aktarılmaması 

sağlanabilmektedir. 

Varsayılan yetkili aracı kurum (Tax free zone): Yolcu beraberinde 

düzenlenen faturalarda fatura detaylarında belirtilmesi gereken aracı firma bilgisi 

bu alanda seçilmesi durumunda faturalarda otomatik atama sağlanmış olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SGK carisi: SGK için tanımlanan cari kartın seçileceği alandır. 

Kullanıcı efatura yetki kontrolü: efatura yetkilisinin belirlenmesinde kriter 

seçiminin yapıldığı alandır. “Cari kartını oluşturan kullanıcıdan” veya “Cari 

temsilci kodundan” seçimine göre yetki ataması yapılabilmektedir. 

İhracat faturası için navlun masrafının alınacağı masraf alanı: Navlun 

masrafının, satış faturası içerisindeki masraf satırlarının hangisinden alınacağını 

ifade etmektedir. 



 

 

 

İhracat faturası için sigorta masrafının alınacağı masraf alanı: Sigorta 

masrafının, satış faturası içerisindeki masraf satırlarının hangisinden alınacağını 

ifade etmektedir. 

 

İhracat faturası için komisyon masrafının alınacağı masraf alanı: 

Komisyon masrafının, satış faturası içerisindeki masraf satırlarının hangisinden 

alınacağını ifade etmektedir. 

 

İhracat faturası için diğer masrafının alınacağı masraf alanı: Diğer 

masrafının, satış faturası içerisindeki masraf satırlarının hangisinden alınacağını 

ifade etmektedir. 

 

e-Fatura Özel Entegrasyon Uygulaması için programda tanımlanması 

gereken alanlar; 

Firma tanıtım kartı (501110) 

• *Firma unvanı,*Vergi numarası,*Şube tanımlama sekmesinde adres-

iletişim bilgileri tanımlı olmalıdır. 

 

 

 

Ülke tanımları (092112) 



 

 

• Ülke tanımlaması yapılmalı ve e-Fatura ülke kodu satırı seçilmelidir. 

 

Birim tanımları (092120) 

*Birimler tanımlanmalı ve uluslararası birim karşılık kodları seçilmelidir. 

 

 

Stok tanıtım kartı (011300) 

Stok kartında yer alan Birimler sekmesinden kartlara ait birimler tanımlanmalıdır. 

 

 

 

Hizmet/Masraf kartlarında birim tanımı 



 

 

Hizmet ve masraf kartlarında en altta yer alan Birim adı seçeneği karşısından 

kartlara ait birimler tanımlanmalıdır. 

  

 

 

 

 

-Cari hesap tanıtım kartı (041110) 



 

 

 

 

-Cari hesap adresleri (041210)  

*Adres, ilçe, il, ülke kodu , tel alan kodu tanımlı olmalıdır. 

 e-Fatura etiket (alias) sadece Özel Entegrasyon yöntemi ve Entegrasyon 

yöntemi için    şubesi olan firmalar tarafından doldurulacaktır. 

e-Fatura etiket (Alias)  : 

Bir firmanın tek bir VKN altında, birden fazla lokasyonda şubesi olabilir. 

Bu şubelerin bir ya da birkaçında merkezde hizmet alınandan farklı bir özel 

entegratörden hizmet alınmasına olanak sağlayabilmek için, alias tanımı 

kullanılmaktadır. 

  

 

 

ALIAS nedir , örnekle açıklayalım ; 



 

 

 

Bir firmanın tek bir Vergi Kimlik Numarası altında birden fazla farklı adreste 

şubesi var ise ve bu şubelerin bir yada bir kaçında “Merkez” de hizmet alınan 

farklı bir Özel Entegratörden hizmet almasını sağlayan tanımlamadır. 

Tüm Özel Entegratörler kendileri ile çalışan firmaları ve var ise ,şubelerini Gelir 

İdaresi Başkanlığı’na bildirirler. 

Örneğin ;FRM firması ,ABC firmasına fatura kesip kendi entegratörüne 

gönderir.İlgili Özel Entegratör de , Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletir.Gelir İdaresi 

Başkanlığı da kendisine gönderilen bu faturanın hangi Özel Entegratöre 

yönlendireceğini bulmak için Vergi Kimlik Numarası ile birlikte Alias kodunu 

kontrol eder. 

Eğer firmalar farklı şubelerinde farklı Özel Entegratör ile çalışmayacak aynı Özel 

Entegratör ile çalışacaksa adres kartlarında aynı Alias tanımlaması yer alacaktır. 

 

Kişinin Mikro programında tanımlı Alias tanımı https://portal.emikro.com.tr  sitesine 

kaydolduğu mail adresidir. Kayıt olunan e-mail adresi  xxx.yyy@ABC.COM.TR  

Alias tanımı da urn:mail:defaultpk@abc.com.tr  olacaktır. 

NOT:30.12.2013 veya  sonrası yayınlanacak arşiv/lerde Cari kart güncelleme 

(360030) menüsü çalıştırıldığında ,Carinin Alias bilgileri de bulunarak adres 

kartına otomatik olarak yazılacaktır. 

Otomatik yazılması için ,adres tanımın tek olması ,tek Özel Entegratör ile 

çalışması gerekir. 

Bu şartlar uymasa bile, Cari kart güncelleme (360030) menüsünün çalışmasının 

sonunda bir LOG açılarak gerekli bilgiler yazılacaktır . 

e–Servis (Online e-Fatura Kullanıcı Kontrolü) 

GİB ile Mikro arasında online ve zamanlanabilir olarak bağlantı kurarak, GİB de 

kayıtlı olan Vergi Kimlik numaralarını okuyarak, Mikroda girilmiş olan cari 

kartların e-Fatura parametrelerini ve alias bilgilerini otomatik olarak güncelleyen 

bir servistir. 

İster Windows, ister web tabanlı olmak üzere programlanmış bir servistir. 

Şimdilik Mikro ERP ürün grubunda aktiftir. 

GİB ile Mikro arasında online ve zamanlanabilir bağlantı kurar. 

GİB’de kayıtlı olan tüm e-Fatura kullanıcılarını, lokal serverlarınıza transfer eder 

veya günceller. 

e-Fatura kullanan veri tabanlarınızdaki cari kartlarınızı ve alias bilgilerini online 

olarak günceller. 

Veri tabanlarınızda bulunan cari kartların sürekli güncel olmasını sağlar. 

https://portal.emikro.com.tr/
mailto:xxx.yyy@ABC.COM.TR


 

 

Cari kart kayıtlı olmasa da, herhangi bir firmanın e-Fatura kapsamında olup 

olmadığı bilgisini sorgulamanızı sağlar. 

Lisanslama operasyonu MYE9000.exe kullanılarak yapılır.  

Multi kod tanıtımı (011970) 

Stok, Hizmet, Masraf kartlarınız için karşı cari ile kodlarınızı eşleştirebilmek için 

Multikod tanımlaması yapabilirsiniz. 

 

Tüm tanımlamalar eksiksiz tamamlandıktan sonra artık e-fatura 

gönderim ve kabul işlemleri yapılabilecektir. 

E-fatura gönderimi ve kabul işlemlerinde kullanılan menüler ; 

 

 

 

*Program içerisinde Satış faturaları girildikten sonra “Satış faturaları 

yönetimi(368012)” menüsünde faturalar listelenir. İlgili fatura/faturalar 

işaretlendikten sonra “Operasyon” sekmesinden e-fatura oluşturulur ve 

entegrasyon (GİB – Karşı Firma) sistemine iletilir. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Sisteme iletilen e-faturalar Satış Faturası yönetiminden silinecek ve Gönderilmiş 

Faturalar (360015) menüsüne taşınacaktır.  

Gönderilmiş faturalar ekranında e-faturaların Gib durum kodları , kabul , red 

yanıtları , xslt formatında görüntüleme , faturaya bağlama , yanıtlarını 

görüntüleme , sistemde olağan sebeplerden dolayı gitmeyen e-faturaların tekrar 

gönderimi ve durum sorgulama gibi tüm takip işlemleri yapılabilmektedir. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Not : Gönderilmiş faturalar menüsüne taşınmayan ve hala Satış Faturası 

yönetiminde yer alan e-faturalar sisteme gönderilmeyen e-faturalardır. 

Not : E-fatura sistemine gönderilen bir satış faturasında evrak seri-sıra vs. gibi 

bir değişiklik yapılmaması gerekir. 

Gelen faturalar(360025) menüsü ile gelen e-faturaların izlenme , kabul red 

işlemleri yapılabilmektedir. 

Gelen e-faturalar görüntülenebilir , detayları incelenebilir , onay işlemleri 

yapılabilir ve izlenebilir ,kabul-red-iade ve cevap verilmeyen e-faturalar olmak 

üzere filtrelemeler yapılabilmektedir. 

Faturayı Kabul seçeneği , gelen e-faturanın programda aynı vergi kimlik 

numarasına sahip Cari hesabınıza , multi kod eşleme (Daha önce eşleşen ürünler 

için multi kod eşleme ekranı gelmeyecektir.) sonrasında otomatik alış faturasının 

sistemde oluşturulması amacıyla kullanılabilmektedir.  

 

 



 

 

İçeri almadan faturayı kabul et seçeneği ise , Gib sistemine  sadece kabul 

yanıtını iletmek ve faturanın sisteme işlenmeden manuel işlenebilirliğini sağlayan 

bir kabul yöntemidir. 

 

E-FATURA.İNİ DOSYASI 

E-fatura gönderimi ve kabul işlemlerinde v15 versiyonumuzda e-fatura.ini 

dosyası ile düzenlemeler yapılabilmektedir.e-fatura.ini dosyası data dizini params 

klasöründe yer almaktadır.  

Sağlanan bazı kullanım tercihleri ; 

E-fatura gönderimlerinde Yazı ile Tutar bilgisinin otomatik yazdırılması için 

e-fatura.ini dosyasında aşağıdaki veri alanı yer alması yeterlidir. 

[SalesInvoice] 

ItemNode1 = Invoice/Note 

ItemData1 = %%Info.Hdr.YAZIILETUTARORJ%% 

E-fatura kabul işleminde bazı ini uygulamaları ; 

[InvoiceApproval] (Bu alan gelen faturanın otomatik olarak kabulünün 

anlaşılacağı parametredir). 

 

 

 

 



 

 

İrsaliyesizStokKabulEtme=1   (Gelen faturadaki stoklarla kesilen irsaliyedeki 

stokların aynı ve birebir olması gerektiği şartını ifade eder. Bu parametre yoksa 

gelen faturadaki fazla stoklar stok hareket olarak kaydolur.) 

StokBirimKontrol = 1  (Gelen faturadaki stokların birimlerinin kontrolünü 

sağlar ve farklı birim olduğunda işlemi durdurmak amacıyla kullanılır. Bu 

parametre yoksa birim çevirme işlemi gerçekleştirilir.) 

Seri = HFZ   (Gelen faturanın seri numarasının belirlendiği parametredir.) 

 ELEKTRONİK FATURA 14 VERSİYON İLE 15 VERSİYON FARKLARI  

 

-e-Faturaların mail olarak gönderimi. 

 

 

-e-Fatura kesimlerinde GIB Fatura Numarasını, ilgili faturanın entegrasyon 

muhasebe fişinin açıklama alanına yazdırılması. 

-e-Faturada giden faturada evrak no yerine Belge no gönderilmesi (e-faturaya 

giden irsaliye no ve ve sipariş no için), İrsaliyesiz fatura kabul edilmemesinin 

sağlanması , otomatik alış serisi tanımlama gibi aktivasyonlara yönelik e-

fatura.ini kullanımı . 

-Dövizli faturanın e-Fatura olarak gönderiminde Ana Dövize göre gönderilebilmesi  

-Temel/ticari fatura gönderim tercihleri. 



 

 

 

-Stopajlı e-fatura düzenleme ve e-fatura olarak gönderimi . 

-e-Fatura kabulünde hareket tipi seçenekleri içerisine demirbaş seçeneği. 

-Rusümlu kesilen faturayı e-Fatura olarak gönderebilme özelliği sağlanmıştır. 

-Gelen faturalar menüsünde fatura bağlantısını silme özelliği eklenmiştir (satır 

üzerinde sağ tık/bağı sil). 

-Gelen faturalar menüsünde sağ tık/faturayı bağla seçeneği ile manuel fatura 

bağlama özelliği eklenmiştir. 

 

-Gelen ve giden faturalarda faturaları toplu yazdırma seçeneği eklenmiştir. 

-Gelen faturalar (360025) ekranına e-Faturanın Onaylama Tarihi eklenmiş ve 

onaylama tarihi baz alınarak Kabul işlemleri yapılabilecektir. 

-Alış faturası (062205) ve Satış faturası (061190) evraklarında Detaylar 

sekmesine “e-Fatura göster” seçeneği eklenmiştir. 

-Gönderilmiş olan e-faturanın bağlanması işlemi ile e-fatura numarasının satış 

faturasına ve muhasebe fişine aktarılması sağlanmıştır.  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

- Vergi ve fon parametreleri (099410) menüsünde “TRT Payı, Enerji Fonu, 

BSMV” gibi tanımlama alanları eklenmiştir.  

Bu alanlarda yapılacak tanımlamalar ile tanımlanan kalemleri içeren e-fatura 

oluşturulabilir ayrıca gelen e-faturalar buna benzer masraf kalemlerini içeriyor ise 

otomatik olarak alış faturasına kayıt oluşturulabilmektedir. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Eklenen buton ile fatura ekranında çalışırken, e-Fatura görüntüsüne ulaşım 

sağlanmıştır. 

Görüntüleme için satış faturalarında Faturaya bağla seçeneği ile GİB numarasının 

atanması, gelen faturalar için ise kabul işleminin yapılmış olması yeterlidir. 

 
 

E-faturada Kullanıcı grup hak tanımlarında (501300)kullanıcı hak kontrol 

uygulamaları. 

 
 

Birden fazla farklı seri ile e-fatura gönderimlerinin şube bazında yapılabilirliği. 



 

 

 

Mikro e-Fatura İhracat Faturası 

Stok Tanıtım Kartında Yapılması Gerekenler 

 

 

İhracat faturasında, ihracatı gerçekleştirilecek  olan stokların Stok tanıtım 

kartında bulunan ‘GTİP no’ alanına geçerli bir Gtip numarası girilmelidir.   

 

Stok kartındaki birimler sekmesinde mutlaka listeden birim seçilmiş olmalıdır. 



 

 

İhracat e-Faturasında Yapılması ve Dikkat Edilmesi 

Gerekenler 

 

e-Fatura olarak gönderilecek ihracat faturaları İhracat faturası (061100) 

menüsünden girilmiş olmalıdır.  

İhracat kodları her fatura için ayrı olmalıdır, bir ihracat kodu yalnızca bir faturada 

kullanılmalıdır. 

 

Fatura detaylarında e-Fatura tipi “İhracat faturası” olarak program tarafından 

otomatik oluşturulacaktır. Bu seçimle beraber “KDV istisna kodu” alanına 



 

 

otomatik olarak 301 atanacaktır. Bu kod Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 

ihracat faturaları için tanımlanmış istisna kodudur. 

Evrağın her satırı için “Beyanname detayları(Ctrl+Shif+B)” seçeneğiyle 

ulaşacağınız alanda aşağıdaki alanlar isteğe bağlı düzenlenebilecek olup , ödeme 

ve teslim şekli zorunlu alan olduğu için mutlaka tanımlanmış olmalıdır. Bu alanlar 

satır bazlı olduğundan evraktaki her satır için yapılmalıdır. Ayrıca stoğun ölçü 

birimi ihracat faturasında değişik ise yine buradan seçimi yapılır ve o stoğun 

birim kodu faturaya buradaki seçim olarak aktarılır. 

 

Fatura kesilip kaydedildikten sonraki aşamada Satış faturaları yönetimi (368012) 

ne düşecektir.  

 



 

 

 

 

Satış faturaları yönetimi (368012) nden ilgili fatura üzerinde farenin sağ tuşuna 

basarak satış faturasından e-fatura oluştur Alt+W işlemi yapılmalıdır. 

Faturalar gönderildikten sonra Gümrük bakanlığı faturaya durum kodu döner ve 

referans bilgisi döner. Bu bilginin faturaya işlenmesi için Gönderilmiş faturalar 

(360015) menüsünden, işlem yapılacak fatura üzerinde sağ tuş “İhracat 

faturaları için referans bilgisini al” seçeneği seçilmelidir. 

 

 



 

 

 

Gümrük tarafından gelen yanıttaki GÇB numarası referans bilgilisi fatura 

satırlarındaki stokların Beyanname detayları ndaki Beyanname no alanına 

programınız tarafından otomatik atanacaktır.  

 
İHRACAT E-FATURALARI İÇİN İNTAÇ TARİHİ  
 
e-Fatura olarak oluşturulup gönderilen ihracat faturalarına ilişkin intaç tarihi ile 

ilgili düzenlemeler programlarımıza eklenmiştir.  
 

İhracat Faturaları İntaç Tarihine Göre Değerlendirilsin  
Mikrokur / Entegrasyon şekil parametreleri (096113) / Genel ticari entegrasyon 
parametreleri 2 sekmesinde yer alan “İhracat faturaları intaç tarihine göre 

değerlendirilsin“ parametresi işaretli değil ise daha önce anlatıldığı şekilde fatura 
ilk kayıt edildiğinde veya intaç tarihine göre revize edildikten sonra muhasebe fişi 

otomatik olarak oluşmaktadır.  
 

 

 
Parametre işaretli ise fatura ilk oluşturulduğu anda muhasebe fişi oluşmayacak 
olup intaç tarihine göre revize edildikten sonra muhasebe fişi oluşacaktır.  

 
Uygulama  

 
Bu düzenlemelere göre ihracat e-faturaları evrak tarihi ve muhasebe fişi tarihi 

intaç tarihine göre güncellenebilecektir. Bu işlemler satış modülü altında yer alan 

satış faturaları yönetimi (038012) menüsünden yapılabilecektir. 

 

 

 



 

 

 

Satış Faturaları Yönetimi (038012) Uygulama İşlemi 

 

 
 

Uygulama İşlemi  
 
Satış faturaları yönetimi (038012) menüsüne giriş yapınız. Tarih aralığı vererek 

daha önce göndermiş olduğunuz e-ihracat faturasını ekrana getiriniz. 

 

 

İlgili e-faturayı seçtikten sonra ekranda üst kısımda yer alan “operasyon” 
sekmesini tıklayınız. Buradaki seçeneklerden “intaç tarihine göre evrağı revize et” 

veya “evrağı intaç öncesi haline döndür” ile evrak tarihi, buna bağlı olarak da 
muhasebe fişi tarihi güncellenebilmektedir.  
 



 

 

 
 

İntaç tarihine göre evrağı revize et: Bu seçenek ile işlem yapıldığında 

aşağıdaki gibi bir onay ekranı gelecektir. 

 

 

“Evet onaylıyorum” seçiminden sonra intaç tarihinin girilebileceği ekran 
gelecektir.  
 

 
 

 
 

Bu ekranda yazılan tarih, ihracat kartındaki intaç tarihi alanı boş ise o alana da 

yazılacak ve işlem bu tarih ile yapılacaktır.  
İhracat kartında daha önceden girilmiş bir intaç tarihi var ise, bu ekranda yazılan 

tarih, ihracat kartındaki tarihi değiştirmeyecek ve işlem ihracat kartındaki tarih 
ile yapılacaktır.  
 



 

 

Devam butonu ile ilerledikten sonra (Kurlar butonunda tanımlı olan işlem tarihine 

ait kur ile) evrak revize edilmiş olacaktır. Belge tarihi aynı kalarak evrak tarihi ve 

muhasebe fişi tarihi de güncellenmiş olacaktır. 

 

 
 

Evrağı intaç öncesi haline döndür: Bu seçenek ile yapılan tüm işlemler geri 
alınabilecektir. Yukarıdaki örnekte 01.09.2017 tarihli evrak intaç tarihine göre 

revize edilmiş olup 02.10.2017 olarak güncellenmiştir. Evrak, intaç öncesi haline 
döndürülmek isteniyor ise öncelikle satış faturası yönetimi (038012) menüsüne 

giriş yapıp evrak tarihi olan 02.10.2017 tarih aralığı olarak verilerek evrak ekrana 
getirilmelidir.  
 

Bu ekranda “intaç öncesi fatura tarihi” ve “intaç öncesi fatura kuru” bilgileri de 

görülebilecektir. 

 

 



 

 

 
 

 
 

Operasyon sekmesini tıklayınız. Burada “Evrağı intaç öncesi hâline döndür” 

seçimini tıklayınız. 

 

 
 

 



 

 

Bu işlemden sonra onay ekranı gelecektir.  
 

 

“Evet onaylıyorum” seçiminden sonra aşağıdaki ekran çıkacaktır. Buradaki 

kutucuğun işaretlenerek işleme devam edilmesi hâlinde ihracat kartındaki intaç 

tarihi de silinecektir. İşaretlenmez ise kartta bulunan tarihe müdahale 

edilmeyecektir. 

 

Devam butonuyla ilerledikten sonra daha önce yapılmış olan tüm işlemler geri 

alınacak ve aşağıdaki gibi ilk andaki haline dönülmüş olacaktır. 

 

 

 

 



 

 

 

Yolcu Beraberinde e-Faturayı Hazırlayıp Nasıl Gönderebilirim? 

Cari Tanıtım Kartında Yapılması Gerekenler 

*Vergi Aracısı Kurumlar için Cari Kart Açılmalı ve e-Fatura Gönderimi İçin Gerekli 

Olan Unvan, VKN ve Adres Bilgileri Tanımlanmalıdır. 

 

*Yolcu Beraberinde Faturanın Kesileceği En Az Bir Tane Cari Hesap Kartı Açılmalı 

e-Fatura Gönderimi İçin Gerekli Olan Unvan, VKN ve Adres Bilgileri 

Tanımlanmalıdır. Cari Kartın Detay Bilgiler Sekmesindeki ‘e-Fatura Kullanımı Aktif 

mi?’ Parametresi Onaylı Olmalıdır. Cari Hesap Tanıtım Kartında Ünvanı (Soyadı) 

Girildiyse, VKN olarak 10 Tane 2 (2222222222), Ünvanı (Soyadı) ve Ünvanı (Adı) 

Girildiyse, TCKN olarak 11 Tane 2 (22222222222) Girilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Kuruluş Programında Yapılması Gerekenler 

*Eğer Tek Vergi Aracısı Kurumla Çalışılacaksa, e-Fatura parametreleri Gelen 

Parametreler Sekmesinde Bulunan Varsayılan Yetkili Aracı Kurum(Tax Free Zone) 

Seçim Alanında Cari Hesap Tanıtım Kartında Açılmış Olan Vergi Aracısı Kurum 

Seçilmeli ve Saklanmalıdır.  

 



 

 

 

Satış Faturasında Yapılması ve Dikkat Edilmesi Gerekenler 

*Yolcu Beraberinde e-Faturanın Kesileceği Cari Hesap Seçilerek Fatura 

Düzenlenmelidir. Faturanın Detaylar Sekmesinde e-Fatura Tipi Olarak Yolcu 

Beraberinde Fatura Seçilmelidir. 

 

*Yolcu Kodu Alanında Daha Önce Alış Veriş Yapmış Yolcu Geldiyse, F10 Tuşu 

Kullanılarak Seçilmelidir. Yeni Bir Yolcu Geldiyse Alt+E Tuşları Kullanılarak Yeni 

Yolcu Tanımlanmalıdır. Yolcu Kartı Eksiksiz Bir Şekilde Tanımlanmalıdır. 

*Önceden tanımlanmış yolcunun bilgileri aşağıdadır; 

 

*Alt+K ile ulaşılabilen Yolcu bilgileri aşağıdadır. Eğer yeni bir yolcu 

tanımlanacaksa Alt+E tuşları kullanılmalıdır. 

 

 



 

 

 

*Yetkili Aracı Kurum (Tax Free Zone) Alanıında Kuruluş Programında Tanımlanan 

Vergi Aracı Kurum Bilgisi Gelecektir, Farklı Bir Vergi Aracısı İle Çalışılacaksa Bu 

Alanda Seçilmelidir. 

 

E-Fatura Olarak Gönderme 

*Fatura kesilip kaydedildikten sonraki aşamada Satış faturaları yönetimi 

(368012) ne düşecektir. 

*Satış faturaları yönetimi (368012) nden ilgili fatura üzerinde farenin sağ tuşuna 

basarak satış faturasından e-fatura oluştur Alt+W işlemi yapılmalıdır. 

*Faturalar gönderildikten sonra, Vergi Aracısı Kurum Gib e-Fatura Sisteminden 

Bilgileri Okuyacak ve Yolcuya Vergi Tutarını İade Edecektir.  

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

   

 

 V15’DE ŞUBELERE GÖRE FARKLI SERİ KULLANIMI 

 

V15’de e-Fatura kullanıcılarımız şube sayılarına göre her şubesi için farklı evrak 

serisi belirleyebilmekte ve bu seriler ile GİB ortamında e-Fatura gönderimi 

gerçekleştirilebilmektedir. 

Hangi ayarlar yapılmalıdır? 

http://portal.emikro.com.tr adresinde sırasıyla önce firma seç, daha sonra 

firma listesi butonunu tıklayınız.  

 

Daha sonra açılan sayfadan firma ünvanını tıklayınız. 

 

http://portal.emikro.com.tr/


 

 

 

Açılan sayfadan “şubeler” butonunu tıklayınız. 

 

 

Daha sonra “yeni şube” butonunu tıklayınız. 

 

Şube kodu programda tanımlanan şube kodu ile aynı olmalıdır. Kullanılmak 

istenen evrak serisi de tanımlanır. 

*İkinci bir şube ve evrak serisi tanımlanır (Şube no “1” olarak tanımlanır). 

 

 



 

 

 

 

Daha sonra http://portal.emikro.com.tr adresinde şube tanımlama yapınız. 

Şube kodu programda tanımlanan şube kodu ile aynı olmalıdır. Kullanılmak 

istenen evrak serisi de tanımlanır. 

 

 

 

 

 

 

http://portal.emikro.com.tr/


 

 

 

*Program içerisine girilen her şube için e-Fatura bağlantı ayarlarının yapılması 

gerekir. 

 

 

*Hangi şubeye ait fatura girilecekse, o şube ile programa girilmelidir. 

 

 

 

 



 

 

 

 

* Satış faturaları yönetimi (368012) menüsünden e-Fatura oluşturunuz. 

 

 

E-fatura GİB Sistemindeki 7 günlük kabul süresi için eklenen kontrol 

 programımıza da eklenmiştir. 

Ticari faturaların 8 gün içerisinde cevaplanması yani Kabul/Red edilmesi 

gerekmektedir. Güncelleme sonucu  aşağıda belirtildiği gibi e-fatura sistemi 

çalışacaktır. 

 Gelen Fatura örneği :  31.12.2014 tarihinde gelen bir e-fatura için bügün 

(09.01.2015) için yanıt verilirse aşağıdaki gibi bir uyarı mesajı alınacaktır. Bu 

uyarı 8 gün içinde bu faturaya yanıt verilmediği için verilmektedir. 

 Belirtilen 8 günlük süre faturanın entegratör sistemine ulaşması ile 

başlayacaktır.Böyle bir durumda e-fatura sistemi faturanın durumunu “2005 – 8 

Günlük yanıtlama süresi aşıldı” şeklinde değiştirir ve GİB tarafına herhangi bir 

yanıt göndermez.Sadece gelen faturanın durumu değiştirmiş olur. 

Not :GİB’in dökümanlarında 8 gün içerisinde yanıt verilmez ise fatura otomatik 

olarak kabul edilmiş sayılacak ibaresi belirtilmiştir. 

 



 

 

 

Giden Fatura örneği  : Benzer şekilde (özel entegratörlük) , bir firmaya 

31.12.2014 tarihinde fatura kesip gönderildiğini varsayarsak , karşı firmada 

bugün (09.01.2015) itibari ile kabul/red yanıtı gönderildiğinde sistem otomatik 

olarak gelen yanıt zarfına “1195 – Uygulama yanıtı 8 gün geciktigi için cevap 

kabul edilmedi” yanıtını karşı tarafa gönderecektir.  

Bu e-faturaya herhangi bir şekilde müdahale yapılamaz, bu durumdaki işlemler 

web portalındaki hatalı işlemler kısmına düşmektedir.Bu işlemler aşağıdaki GİB’in 

yayınladığı duyurular gereğince yapılmaktadır.  

 

 

GİB Durusu :                 http://www.efatura.gov.tr/duyurular.html 

 

 

http://www.efatura.gov.tr/duyurular.html


 

 

 

4 Durum Kodları ve Açıklamaları 

Sistem yanıtları gönderilen SENDERENVELOPE veya POSTBOXENVELOPE 

türündeki zarfların durumlarını zarfı gönderen kısma bildirmek amacıyla 

tasarlanmış asenkron (zamanuyumsuz) olarak gönderilen bir belge türüdür. 

Fakat gönderen kısım ayrıca göndermiş olduğu zarfın durumunu web servisin 

getApplicationResponse metodunu çağırarak sorgulayabilir. Merkeze gelen 

zarfların işlenmesi kuyruk veri yapısı ile sağlanmaktadır. 

 Buna göre gelen zarflar bir kuyruğa alınır ve sırası ile işlenmeye başlar. Durum 

kodları bu mantık çerçevesinde tasarlanmıştır. 

 

Durum kodları ve açıklamaları aşağıdaki gibidir : 

1000 ZARF KUYRUGA EKLENDI    

1100 ZARF ISLENIYOR 

1110 ZIP DOSYASI DEGIL 

1111 ZARF ID UZUNLUGU GECERSIZ 

1120 ZARF ARSIVDEN_KOPYALANAMADI 

1130 ZIP ACILAMADI 

1131 ZIP BIR DOSYA ICERMELI 

1132 XML DOSYASI DEGIL 

1133 ZARF ID VE XML DOSYASININ ADI AYNI OLMALI 

1140 DOKUMAN AYRISTIRILAMADI 

1141 ZARF ID YOK 

1142 ZARF ID VE ZIP DOSYASI ADI AYNI OLMALI 

1143 GECERSIZ VERSIYON 

1150 SCHEMATRON KONTROL SONUCU HATALI 

1160 XML SEMA KONTROLUNDEN GECEMEDI 

1161 IMZA SAHIBI TCKN VKN ALINAMADI 

1162 IMZA KAYDEDILEMEDI 

1163 GONDERILEN ZARF SISTEMDE DAHA ONCE KAYITLI OLAN BIR 

FATURAYI 

ICERMEKTEDIR. 



 

 

1170 YETKI KONTROL EDILEMEDI 

1171 GONDERICI BIRIM YETKISI YOK 

1172 POSTA KUTUSU YETKISI YOK 

1175 IMZA YETKISI KONTROL EDILEMEDI 

1176 IMZA SAHIBI YETKISIZ 

1177 GEÇERSİZ İMZA 

1180 ADRES KONTROL EDILEMEDI 

1181 ADRES BULUNAMADI 

1182 KULLANICI EKLENEMEDİ 

1183 KULLANICI SİLENEMEDİ 

1190 SISTEM YANITI HAZIRLANAMADI 

1195 SISTEM HATASI 

1200 ZARF BASARIYLA ISLENDI 

1210 DOKUMAN BULUNAN ADRESE GONDERILEMEDI 

1215 DOKUMAN GONDERIMI BASARISIZ. TERKAR GONDERME SONLANDI 

1220 HEDEFTEN SISTEM YANITI GELMEDI 

1230 HEDEFTEN SISTEM YANITI BASARISIZ GELDI 

1300 BASARIYLA TAMAMLANDI 

 

PROGRAM KODLARI ;  

Fatura durumları 

     Code = "1000", Description = "Fatura oluşturuldu" 

        Code = "1001", Description = "Fatura imzalandı" 

        Code = "1002", Description = "Fatura zarflandı" 

        Code = "1003", Description = "Fatura işlendi" 

        Code = "1004", Description = "Fatura tekrar zarflandı" 

        Code = "2001", Description = "Fatura kabul edildi" 

        Code = "2002", Description = "Fatura red edildi" 

        Code = "2003", Description = "Fatura iade edildi"  

 

 



 

 

 

Zarf durumları 

     Code = "1000", Description = "Zarf oluşturuldu" 

        Code = "1001", Description = "Zarf gönderildi" 

        Code = "1002", Description = "Zarf gönderilemedi" 

        Code = "1003", Description = "Zarf hatalı" 

 

            E-FATURA GİB SİSTEMİNDE DURUM KODLARI : 

Gönderilen fatura aşağıdaki aşamalardan geçmekte ve her aşamada belirtilen 

durum kodlarını almaktadır: 

 

- Gönderici Birim SENDERENVELOPE türünde içerisinde FATURA belgesi olan zarfı 

oluşturur ve Merkez Birime gönderir. 

- Bu zarf Merkez Birimde kuyruğa alınır. Burada zarfın durumu 1000 “ZARF 

KUYRUGA EKLENDI” olur. Bu konuyla ilgili olarak 2147 numaralı sorunun 

cevabına bakabilirsiniz. 

- Daha sonra kuyrukta sırası gelen zarf işlenmeye başlar. Burada zarfın durumu 

1100 “ZARF ISLENIYOR” olmaktadır. 

- Zarf çeşitli işlemlerden (şema ve schematron kontrolü) geçer, eğer bu durumda 

bir hata oluyorsa zarfın durumu ilgili durum kodu olur. İşlenme sırasındaki 

hatalara ait durum kodları 1100 ile 1200 arasındadır. Bu durumda bir hata 

oluşmuşsa (içerisindeki faturalar geçersizdir, iptal faturası gibidir) zarfın durumu 

sistem yanıtı ile Gönderici Birime gönderilir. Zarf gönderiminde bir sonraki 

aşamaya geçilmez. Hata kodunun alınmasının ardından ilgili zarftaki faturalar 

göndericinin entegrasyon ya da özel entegrasyon kullanıcıları olması durumunda 

aynı Fatura ID’siyle tekrar göndermelidir.  

Göndericinin portal kullanıcısı olması durumunda (ARTIK -arşive alınmışlar hariç, 

fatura arşivdeyse 12957 numaralı sorunun cevabına bakınız- yeni fatura ID'si ile 

yeniden fatura OLUŞTURULMAMASI gerekmektedir) Zarf Bazında Listeleme 

ekranındaki ilgili zarfa ait (hata alındıktan 24 saat sonra ekrana gelecek olan) 

TEKRAR GÖNDER düğmesi kullanılarak faturanın farklı bir zarf ile tekrar 

gönderilmeye çalışılması sağlanır (Tekrar Gönder düğmesi ile ilgili olarak 12957 

numaralı sorunun da cevabına bakınız. VUK ve ilgili yasal hükümler geçerlidir ve 

mükellefin sorumluluğundadır.) 

- Zarf işlenmiş, kontrollerden geçmiş ve merkez sistemde bir hata almamışsa 

zarfın durumu 1200 “ZARF BASARIYLA ISLENDI” olmaktadır. Bu aşamada 

zarfın durumu sistem yanıtı ile Gönderici Birime gönderilir. Gönderim sırasında 

bir hata oluşsa bile bir sonraki aşamaya geçilir. 

- Merkez birim zarfı posta kutusuna gönderir. Eğer gönderim başarılı olmuşsa 

öncelikle zarfın merkezdeki durum kodu posta kutusundan sistem yanıtı gelene 

kadar 1220 “HEDEFTEN SISTEM YANITI GELMEDI” şeklinde olur. 

- Bu zarftaki faturaların herhangi birinin yeni bir zarf ile tekrar gönderilmesi 



 

 

durumunda yeni gönderilen zarf 1163 “GONDERILEN ZARF SISTEMDE DAHA 

ONCE KAYITLI OLAN BIR FATURAYI ICERMEKTEDIR” durum kodunu içeren 

sistem yanıtını alacaktır. 1163 hatasını alan zarfın içerisindeki faturalar 

geçersizdir, iptal faturası gibidir. 

- Gönderim sırasında alıcının sistemine erişilememesi gibi bir durum oluşması 

halinde zarf 1210 “DOKUMAN BULUNAN ADRESE GONDERILEMEDI” durum  

kodunu alır. Bu durum alıcının sistemine erişilemediği için olmaktadır. Alıcıyı hata 

ayrıntısını bildirerek sistemini düzeltmesi yönünde uyarınız. 1210 durum 

kodunun alındığı andan itibaren Merkez birim aynı zarfı 3 kere daha göndermeyi 

dener. 3 deneme saat 06 ve 18'de sırayla yapılmaktadır. Bu durum kodu ile ilgili 

olarak 5504 numaralı sorunun da cevabına bakınız. 

- Son denemede (dördüncü deneme) zarf hala karşı tarafa başarıyla iletilememiş 

ise zarfın durumu 1215 “DOKUMAN GONDERIMI BASARISIZ. TERKAR 

GONDERME SONLANDI” durum kodunu alır.  

1215 durum kodunun alınmasının ardından ilgili zarftaki faturalar göndericinin 

entegrasyon ya da özel entegrasyon kullanıcıları olması durumunda aynı Fatura 

ID’siyle tekrar göndermelidir.  

Göndericinin portal kullanıcısı olması durumunda (ARTIK -arşive alınmışlar hariç, 

fatura arşivdeyse 12957 numaralı sorunun cevabına bakınız- yeni fatura ID'si ile 

yeniden fatura OLUŞTURULMAMASI gerekmektedir) Zarf Bazında Listeleme 

ekranındaki ilgili zarfa ait TEKRAR GÖNDER düğmesi kullanılarak faturanın farklı 

bir zarf ile tekrar gönderilmeye çalışılması sağlanır (Tekrar Gönder düğmesi ile 

ilgili olarak 12957 numaralı sorunun da cevabına bakınız. VUK ve ilgili yasal 

hükümler geçerlidir ve mükellefin sorumluluğundadır.). 1215 hatasını alan zarfın 

içerisindeki faturalar geçersizdir, iptal faturası gibidir. Alıcı sistemini düzeltmediği 

takdirde bu durum bu şekilde devam edecektir. Ardından alıcı sistemini 

düzeltmemiş olursa gönderici tekrar gönderimde bulunduğunda bir 4 gönderimlik 

süreç daha başlayacaktır. 1215 durum kodu alınmasından önce gönderici birimin 

bu zarftaki faturaların herhangi birini yeni bir zarf ile tekrar göndermeyi 

denemesi halinde yeni gönderilen zarf 1163 “GONDERILEN ZARF SISTEMDE 

DAHA ONCE KAYITLI OLAN BIR FATURAYI ICERMEKTEDIR” durum kodunu 

içeren sistem yanıtını alacaktır. Bu nedenle 1210 durumunun 1215, 1220, 

1230 ya da 1300'e dönmesini beklenmeli ve öncesinde aynı faturanın tekrar 

gönderimi yapılmamalıdır. 

 1163 “GONDERILEN ZARF SISTEMDE DAHA ONCE KAYITLI OLAN BIR 

FATURAYI ICERMEKTEDIR” durumu aynı fatura numarası ya da ETTN 

numarası ile daha önce gönderim (yükleme) yapıldığı durumlarda oluşur 

(farkında olmadan aynı fatura veya ETTN numarası ile ikinci kez gönderim 

yapmaya çalışıyor olabilirsiniz. Gerekiyorsa tüm fatura numaralarınızı ve ETTN 

numaralarınızı gözden geçiriniz. Daha önce gönderdiğiniz faturayı/faturaları 

tekrar göndermeyeceğinizden, daha önce göndermediğiniz faturayı/faturaları 

yeniden zarflayıp göndermeyi deneyiniz.). 1215 durum koduyla ilgili olarak 5504 

numaralı sorunun cevabına da bakınız. 

 

 



 

 

 

- Merkez birimin tekrar gönderim denemelerinden birinin başarılı olması halinde 

merkezdeki zarfın durumu kodu posta kutusundan sistem yanıtı gelene kadar 

1220 “HEDEFTEN SISTEM YANITI GELMEDI” şeklinde olur. 

 

- Hedeften sistem yanıtının 1200 “ZARF BASARIYLA ISLENDI” durum kodu ile 

gelmesi halinde Merkezde 1220 durum koduyla bekleyen zarfın yeni durumu 

1300 “BASARIYLA TAMAMLANDI” olur. Hedef sistemden 1200 durum kodu 

dışında zarfın başarısız işlendiğine dair bir kod dönülmesi halinde Merkezde 1220 

durum koduyla bekleyen zarfın yeni durumu 1230 “HEDEFTEN SISTEM 

YANITI BASARISIZ GELDI” olur. 1230 durum kodunun alınmasının ardından 

ilgili zarftaki faturalar göndericinin entegrasyon ya da özel entegrasyon 

kullanıcıları olması durumunda aynı Fatura ID’siyle tekrar gönderilmelidir.  

 

Göndericinin portal kullanıcısı olması durumunda (ARTIK -arşive alınmışlar hariç, 

fatura arşivdeyse 12957 numaralı sorunun cevabına bakınız- yeni fatura ID'si ile 

yeniden fatura OLUŞTURULMAMASI gerekmektedir) Zarf Bazında Listeleme 

ekranındaki ilgili zarfa ait TEKRAR GÖNDER düğmesi kullanılarak faturanın farklı 

bir zarf ile tekrar gönderilmeye çalışılması sağlanır (Tekrar Gönder düğmesi ile 

ilgili olarak 12957 numaralı sorunun da cevabına bakınız. VUK ve ilgili yasal 

hükümler geçerlidir ve mükellefin sorumluluğundadır.). Burada alıcı tarafından 

hata verilmiştir ve zarf içerisindeki faturalar geçersiz olmuştur. 1230 durum 

kodu ile ilgili olarak 3024, 10538 ve 12852 numaralı soruların da cevabına 

bakınız. 

GİB Portal kullanıcılarının arşive kaldırdıkları faturalar tekrar 

gönderilememektedir. Bu durumda yeni fatura ID'si ile yeniden fatura 

oluşturulması ve bu hatalı faturaların gelen/gönderilen faturalarla birlikte 

saklanması gerekmektedir. Yeniden oluşturulan faturalarda daha önce hata 

alınan fatura numarasına ve hata sebebine ilişkin bilginin faturanın not alanına 

yazılması uygun olacaktır (VUK ve ilgili yasal hükümler geçerlidir ve mükellefin 

sorumluluğundadır.). Arşive kaldırılan ticari faturalara kabul / ret cevabı 

verilememektedir. Süresi içerisinde cevap verilmeyen ticari faturalar 

kanuna göre kabul edilmiş sayılmaktadır. Bu nedenle faturanızla işiniz 

tamamen bittikten sonra arşive alma işlemini gerçekleştirmeye özen gösteriniz. 

 

Zarfın durumu 1300 “BASARIYLA TAMAMLANDI” olmasına rağmen alıcı 

faturayı göremediğini iddia ediyorsa bile zarf alıcının sistemine başarıyla iletilmiş 

ve alıcı zaqrfı başarıyla işlediğini GİB'e bildirmiştir. Bu nedenle zarftaki faturalar 

geçerlidir. (Bu konu ile ilgili olarak 4749 numaralı sorunun cevabına da 

bakabilirsiniz.) 

 

1220 “HEDEFTEN SISTEM YANITI GELMEDI” durum kodunda alıcı zarfı 

sistemine aldığını GİB'e bildirmiş ancak zarfı sorunsuzca işleyip işleyemediğine  

 



 

 

 

dair olumlu ya da olumsuz bir cevap dönmemiştir. Bu konuda alıcı ile görüşünüz. 

Alıcı zarfı sistemine aldığını bildirdiği için zarfı ve içerisindeki faturaları kendi 

sisteminde bulmalıdır. Bu durumdaki zarfların içerisindeki faturaların tekrar 

gönderilmesi mükerrer gönderim olacağından 2. kez gönderilmemesi 

gerekmektedir. (Bu konu ile ilgili olarak 5390 numaralı sorunun cevabına da 

bakabilirsiniz.) 

 

1210 durumundaki zarfların tekrar gönderim zamanlarıyla ilgili olarak kılavuz 

güncellenecektir. 1210 durum kodu alındıysa zarfla ilgili en fazla 4 gönderim 

yapılmaktadır. İlki göndericinin gönderip GİB'den geçerek alıcıya iletildiği saattir. 

1210 durumu alınırsa GİB aynı zarfı 3 kere daha göndermeyi dener. 3 deneme 

saat 06 ve 18'de sırayla yapılmaktadır. Tekrar gönderim zamanları 06 ve 

18'dadır. Bunlardan hangisi ilk gönderim zamanına yakınsa, o saatten başlanır. 

 

 Örneğin; 

 

Göndericinin gönderimi (1. gönderim): 2014.02.21 Saat 14 civarı ise, 

2. gönderim: 2014.02.21 Saat 18 civarı 

3. gönderim: 2014.02.22 Saat 06 civarı 

4. gönderim: 2014.02.22 Saat 18 civarı 

 

ya da  

 

Göndericinin gönderimi (1. gönderim): 2014.02.21 Saat 02 civarı ise, 

2. gönderim: 2014.02.21 Saat 06 civarı 

3. gönderim: 2014.02.21 Saat 18 civarı 

4. gönderim: 2014.02.22 Saat 06 civarı 

 

Bir zarfın durum kodu 1215 ve durum açıklaması "Merkez Tarafından 

otomatik olarak 1215 yapıldı xxx" ise bu şu anlama gelir: Zarf alıcısına 

iletilmeye çalışıldığında alıcının web servisi bu zarfı alamamış. Ardından zarfın 

durumu 1210 olmuş. 2. ya da daha sonraki denemelerden birisinde bir sorun 

oluşmuş ve tekrar gönderim yapılamamış. Zarfın 1210 durumunda kalması 

göndericinin aynı faturayı tekrar göndermesine engel olacağından Merkez 

faturanın ilk gönderiminden 3 gün sonra 1210'da kalmış olan bu zarfı tespit edip 

otomatik olarak durumunu 1215'e çekmiş ki gönderici bu faturayı yeni bir zarfla 

tekrar gönderebilsin. Zarf durumunda "Merkez Tarafından otomatik olarak 1215 

yapıldı xxx" yazsa da alıcı bu zarfı ilk gönderim anında alamamış demektir. Bu 

durumda gönderici yukarıdaki 1215 durumu ile ilgili bilgilere göre işlem 

yapmalıdır. 

1181 (VKN/TCKN,ETİKETBİLGİSİ) ikilisine ait adres bilgisi bulunamadı: 

Bu hatada zarfın içerisindeki faturalar alıcıya ulaşmamıştır. Bu nedenle ilgili 

kontroller yapılarak doğru şekilde tekrar fatura gönderilmesi gerekmektedir. 

 



 

 

               SIK SORULAN SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ ; 

 

SORU :Şema hatası   : = > 'Party' öğesi geçersiz ' PostalAddress' alt öğesine 

sahip. Beklenen olası öğeler listesi: 'WebsiteURI Partydentification'. 

 

ÇÖZÜM : Firma katındaki veya Cari kartındaki web adresi kısmı boş olduğunda 

ilgili hata mesajı verilecektir. 

 

SORU Vergi miktarı 0 ise; 

 

 

ÇÖZÜM : KDV siz faturalarınız için faturanın üst alnında Detaylar sekmesinde 

İstisna Kodu alanını doldurmalısınız.Satır olarak KDV siz işlem yapıyorsanız satır 

üzerinde Alt D ile istisna kodunu seçebilirsiniz 

Kuruluş programında e-Fatura parametreleri(096158)/Genel Parametreler 

sekmesinde Varsayılan istisna açıklamasını seçiniz 

 

SORU Şema hatası      :  => The element 'Person' has invalid child element 

'FamilyName'. List of possible elements expected: 'FirstName'. 

 

ÇÖZÜM : Mikrokur a giriniz. Firma tanıtım kartı(501110) menüsüne giriniz. 

Firma gelir vergisi mükellefiyse Firma ünvanı kısmına kişinin soyadı ve adı, 

kurumlar vergisi mükellefi ise firmanın ticari ünvanını girmelisiniz. 

 

SORU :Kesilen faturayı göstermek istediğimizde hata:alıcı tanımsız hata mesajı 

hk. 

ÇÖZÜM : Cari hesap adres kartında alıas kodu yok veya hatalı olması durumunda 

bu mesaj verilmektedir. Cari kart güncelleme(360030) nolu menüsü çalıştırılarak 

otomatik alıas kodunun vergi kimlik numarası aracılığıyla güncellenmesi 

sağlanabilir. 

 

 



 

 

Vergi kimlik numarası kontrol edildikten sonra cari Adres kartında yer alan alias 

kodunu F10 seçim penceresinden seçip kaydederek  kontrollerinizi tekrar 

gerçekleştirilebilir. 

SORU Mal ve hizmet birimi tanımsız ise ; 

 

 

 

ÇÖZÜM : Faturada işlem yapılan cinse ait (stok , hizmet,masraf ..) hesap tanırım 

kartında birimi veya , birim kartındaki uluslar arası birim karşılık kodu/kodları 

tanımsız olması sebebiyle uyarı mesajı verilmektedir.Birim tanımı sonrası işlem 

tekrar denenebilir. 

SORU  

 



 

 

 

ÇÖZÜM :  Göndermeye çalışılan e-fatura belge tarihi ileri tarihli olmamalıdır. 

SORU:        

 

ÇÖZÜM : İlgili faturanın durum kodu 1100-1200 arası ve 1215 veya 1230 olarak 

değişir ise  tekrar gönderim yapabilirsiniz. 

 

Mesajın sürekliliği halinde e -fatura düzenlenen karşı firma ile sitemlerinde 

kontrol için iletişim sağlanması gerekir. 

 

Ek bilgi olarak ; 

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=428&tx_ttnews%5Btt_news%5D

=2568&tx_ttnews%5BbackPid%5D=27&cHash=6907815c6d sayfasında 

“7. Durum kodları” paragrafının b ve c maddelerini inceleyebilir ve alıcınız ile 

paylaşabilirsiniz. 

Bu durumda ilgili zarflar tarafınızdan Mikro’ya, Mikro’dan da GİB’e sorunsuz 

ulaşmış, ancak GİB sistemi bu zarfın alıcısına (entegratörüne) 48 saat boyunca 

ulaşamayıp, denemeyi sonlandırmış demektir. Bir iletişim sorunu varsa, GİB ile 

fatura alıcınının entegratörü arasındadır. 

 

 

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=428&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2568&tx_ttnews%5BbackPid%5D=27&cHash=6907815c6d
http://www.gib.gov.tr/index.php?id=428&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2568&tx_ttnews%5BbackPid%5D=27&cHash=6907815c6d

