
 

 

                                 
                   E-Arşiv Fatura Uygulaması 
 
e- Arşiv, kağıt ortamında düzenlemesi, muhafaza ve ibraz etme zorunluluğu bulunan 

faturaların, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara 
uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik 

ortamda muhafaza, ibraz edilmesi ve raporlanmasını kapsayan bir uygulamadır. 
 
e-Arşiv izni alan mükellefler ve e-arşiv hizmeti verme konusunda Başkanlıktan izin 

alan Özel Entegratörler, elektronik ortamda oluşturdukları belgelere ilişkin olarak; 
Başkanlığın www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlanan veri formatı ve 

standardına uygun e-arşiv Raporunu takip eden ayın 15. gününe kadar aylık olarak 
ve mali mühür ya da NES ile zaman damgalı olarak onaylamak ve kılavuzlarda 

belirlenen yöntemlerle Başkanlık sistemine aktarmak zorundadırlar. 
 
Nitelikli elektronik Sertifika 

(NES) 

: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 

dokuzuncu maddesinde tanımlanan ve 
yalnızca gerçek kişi mükelleflerce 

kullanabilen elektronik sertifika. 
 
 

Mikro Yazılım e-Arşiv Uygulaması ile tüm fatura kontrol, düzenleme işlemlerinin 
takibi,  toplu olarak aktarılan fatura verilerinin e-arşiv ve e-fatura uygulaması 

süreçlerine bağlı olarak değerlendirilip ilgili faturaların müşterilere gönderilmesi 
sağlanmaktadır.  e-arşiv uygulamasında, e-fatura uygulamasında olduğu gibi fatura 
formatının UBL TR olarak kullanılması ve bununla birlikte e-arşiv faturalarının 

oluşturulması, imzalanması, zaman damgası kullanılması ve raporlanabilmesi 
sağlanmaktadır. 

 
e-Arşiv faturası oluşturulması, 
 

e-Arşiv raporu oluşturup otomatik GİB sistemine gönderimi, 
 

Mali Mühür ile onaylama işlemi yapılması, 
 
10 yıl boyunca saklama hizmeti, 

 
Zaman Damgası müşterilerimizin ayrıca almalarına gerek kalmaksızın, raporlarda 

Mikro Yazılım tarafından sağlanacaktır.  
 
Elektronik ortamda  (son kullanıcılara e-arşiv faturalarının e-posta olarak gönderimi) 

gönderimi yapılabilecektir. 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

e-arşiv teknik kılavuzu : http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-

ArsivKilavuzu-v1.0.pdf 
 
 

e-arşiv 433 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği:  

 
 http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/tebligler/433SiraNoluVUKGenelTebligi.pdf 

 

e-Arşiv Uygulamasına Geçme Zorunluluğu 

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve gelir tablosu brüt satış hasılatı 

tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç hasılatın beyan edildiği mali 
dönemi takip eden mali yıla kadar (2014 brüt satış hasılatı 5 milyon olan ve hasılatın 

bir kısmı internet üzerinden oluşan firmalar  1/1/2016 tarihine kadar), e-arşiv 
uygulamasına geçmek zorundadır. Kapsama giren mükelleflerin belirlenen tarihten 
önce e-fatura ve e-arşiv başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlamaları 

gerekmektedir. 

Kapsam dışında kalan ve e-arşiv kullanıcısı olmak isteyen bütün mükellefler, e-arşiv 
uygulaması kapsamında faturalarını elektronik ortamda oluşturup arşivleyebilirler. 

Tebliğde belirlenen esaslara uygun olması koşuluyla müşterilerine faturaları 
elektronik ortamda gönderebilirler.  

E-arşiv kullanıcıları aynı zamanda e-fatura kullanıcısı olmak durumundadır.  

- e-Arşiv Uygulamasına Başvuru Yöntemleri 

E-arşiv uygulamasından  yararlanmak için , mükelleflerin 397 sıra numaralı Vergi 

Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-fatura uygulamasına kayıtlı olmaları 
gerekmektedir. 
 

Mükellefler e-arşiv uygulamasını, kendi bilgi işlem sistemi veya Başkanlıktan izin 
almış Özel Entegratör bilgi işlem sistemi üzerinden olmak üzere iki yöntemle 

kullanabilirler. 
 
E-fatura uygulamasından farklı olarak e-arşiv’de kendi bilgi işlem sistemlerinden 

entegrasyon yapacak mükellefler için bazı belgeler alınması zorunlu tutulmuştur; 
 

• Bilgi işlem sistemleri üzerinden kullanılmak istendiğini belirten dilekçe 
 
• BİS Raporu 

 
• TS-ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Belgesi 

 
• ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı Belgesi 
 

• TS 13298 Elektronik Belge Yönetim Sistemi Belgesi 
 

• Usul ve esaslara uygun kağıt ve elektronik fatura ve rapor örnekleri. 
 

http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-ArsivKilavuzu-v1.0.pdf
http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-ArsivKilavuzu-v1.0.pdf
http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/tebligler/433SiraNoluVUKGenelTebligi.pdf


 

 

 
 
e-arşiv uygulamasını Başkanlıktan e-arşiv izni almış olan Özel Entegratörlerin bilgi 

işlem sistemi üzerinde kullanmak isteyen mükellefler, doğrudan Özel Entegratöre 
başvuracak olup ayrıca Başkanlığa başvuruda bulunmaları gerekmemektedir. 

 
Özel Entegratörler kendilerine başvuran mükellefler ile ilgili istenen bilgileri 
www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan kılavuzlarda yer alan 

açıklamalara uygun olarak Başkanlığa elektronik ortamda bildirmekle yükümlüdür. 
Tüm başvuru işlemleri Özel Entegratör tarafından yapılır. 

 
 

e-Arşiv Fatura uygulamasına hizmet amacıyla, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan 

e-arşiv iznini almış ve  Mikro Yazılım olarak entegratör listesinde yer almış 
bulunmaktayız. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

 
 
 

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışında düzenlenecek faturalar e-arşiv 
kapsamında internet üzerinden mal ve hizmet satışında düzenlenecek faturalarda: 

 
1. Satış işleminin yapıldığı web adresi, 
2. Ödeme şekli, 

3. Ödeme aracısı adı, 
4. Ödeme tarihi, 

5. Gönderiyi taşıyana ait VKN/TCKN bilgisi, 
6. Satışa konu malın gönderildiği tarih, 
7. İade bölümünde; malı iade edenin adı soyadı, adresi, imzası, iade 

edilen mala ilişkin cins, miktar, birim fiyat ve tutar 
8. Web adresi bilgilerinin bulunması zorunlu olup fatura üzerinde ayrıca 

“Bu satış internet üzerinden yapılmıştır.” ifadesine yer verilecektir. 
 
İnternet üzerinden yapılan satışlar için oluşturulan faturaların serisi e-fatura ve e-

arşivden farklı olmak zorundadır. 
 

Müşteri malı iade etmek isterse, elektronik ortamda kendisine iletilen faturanın kağıt 
çıktısını 
alacak, iadeye ilişkin bölümü doldurarak mal ile birlikte malı satana geri 

gönderecektir. 
 

e-Arşiv Faturalarının Elektronik Ortamda Oluşturulması 
 
Belgelere Konulacak Amblem 

 
Bu Tebliğ kapsamında oluşturulan elektronik belgelerde, 2/2/1985 tarihli ve 18654 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu uyarınca Vergi Mükellefleri 
Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik-hükümlerine 
göre belgelerin önyüzünün üst orta kısmına gelecek şekilde basılması zorunlu olan 

‘Belgelere Konulacak Özel İşaret(Amblem)' ile ‘İl Kod Numarası' yerine aynı konumda 
bulunmak üzere, Gelir İdaresi Başkanlığı amblemi, amblemin altında ise "e-arşiv 

fatura" ibaresi bulunur.  
 

Tebliğin a3-c bendi kapsamında elektronik ortamda iletilen faturanın alt kısmında 
ayrıca "e-arşiv izni kapsamında elektronik ortamda iletilmiştir." ifadesi yazılır. 
 

Belge Numarası 
 

e-Arşiv izni kapsamında düzenlenen belgelerde, seri-sıra numarası yerine 3 haneli 
birim kodu ve 13 haneli sıra numarasından oluşan belge numarası kullanılır. Birim 
kodu serbestçe belirlenebilir. 

 
Başkanlık bazı birim kodlarının kullanımını yasaklayabileceği gibi bazı işlemler için 

belirlediği birim kodlarının kullanılmasını zorunlu kılabilir. 
 

Belge numarası içerisinde yer alan sıra numarası, 4 karakter yıl ve 9 karakter 

müteselsil numaradan oluşmaktadır. Her bir birim koduna ait sıra numarası kendi 



 

 

içinde oluşturulur ve takip edilir. Sıra numarası içerisinde yer alan 9 karakterlik 
müteselsil numara, her yılın ilk günü itibariyle "1" rakamından başlatılarak kullanılır. 
Mükellef bünyesinde aynı belge numarası birden fazla kullanılamaz. 

 

397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Getirilen e-fatura 
Uygulamasına Kayıtlı Olmayan Mükelleflere Faturanın Teslimi 

E-fatura uygulamasından yararlanma hakkı olup henüz kayıtlı olmayan mükelleflere 

e-arşiv uygulaması kapsamında düzenlenen fatura kağıt ortamında teslim edilir.  

Bu kapsamda, alıcısına malın yanında kâğıt olarak verilen fatura, irsaliyeli fatura 
yerine kullanılabilir. Ancak bu imkandan yararlanabilmek için faturanın, malın teslimi 

anında düzenlenmesi ve "İrsaliye yerine geçer." ifadesinin yazılması zorunludur. 

 



 

 

- e-Arşiv Fatura ile e-Fatura Uygulaması Arasındaki Temel Farklar 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

e-Arşiv Fatura Belgesinde Teslim Şekilleri  

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan kullanıcılara; e-fatura şeklinde gönderilir, e-fatura 
şeklinde saklanır. 

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine; kağıt fatura 

şeklinde gönderilir, ikinci nüsha elektronik ortamda saklanır. 

Vergi mükellefi olmayan kişilere; müşterilerin talebi doğrultusunda elektronik 
yollardan iletilebilir, ikinci nüsha elektronik ortamda saklanır. 

Son kullanıcının faturasını e-posta olarak almak istemesi durumunda, ilk 
nüshası e-posta olarak gönderilir, ikinci nüshası e-arşiv fatura sistemine gönderilir. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-  e-Arşiv ‘de  Zaman Damgası   

Zaman damgası bildiğimiz üzere bir elektronik verinin oluşturulduğu, değiştirildiği, 

gönderildiği, alındığı ve/veya kaydedildiği zamanın kanıtlanması amacıyla, elektronik 

sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından sağlanan bir doğrulama aracıdır. 

Zaman Damgası belli bir verinin belirtilen bir tarihte var olduğunu kanıtlar. 

Mikro Yazılım,  e-Arşiv uygulamasında zaman damgası arka planda, mükellef 

tarafından ayrıca bir temine gerek olmaksızın sağlanmaktadır. Aylık gönderilen e-

arşiv faturaları zaman damgasıyla birlikte raporlanarak GİB sistemine otomatik 

gönderimi sağlanmaktadır. 

Mikro Yazılım e-Arşiv Fatura Uygulaması 

Mikro Portal tarafında yapılması gereken işlemler: 

Portal.emikro.com.tr adresine kayıt olduğunuz yönetici mail adres ve şifrenizle giriş 

yapınız.   

 

• Portala giriş yaptıktan sonra, üst bölümde yer alan “Firma Seç” başlığı altından 

Firma Listesi seçeneğine tıklayınız. 

•  Firma listesinden Unvan başlığı altındaki ilgili firmayı seçiniz. 

 

 

 

 



 

 

 

•  Karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir. 

 

• e-Arşive kayıt için “oluştur” butonunu tıklayınız.  

• Bu aşamada karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir. Bu ekrandaki bilgileri 

doldurmadan önce mali mührünüzün takılı olması gerekmektedir. 

 

 

 

 

 



 

 

• Gerekli alanları doldurup mali mühür ile imzalandıktan sonra hesabınız 

aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi etkin konuma gelecektir. 

 

• Hesap etkin duruma geldiğinde artık e-Arşiv Faturalarınızı portal.emikro.com.tr 

adresinizden veya Mikro programınızdan düzenleyerek sisteme gönderimleri 

yapabilirsiniz. 

Mikro Yazılım Programlarınızda e-Arşiv Fatura Uygulamasında Dikkat 

Edilmesi Gereken Hususlar ; 

               E-Arşiv Yönetimi 
 

 
Mikro programınızda e-Fatura modülü ile birlikte e-Arşiv Yönetimi menüleri yer 
almaktadır.  

 

 
 



 

 

e-Fatura sistemine dahil olmayan cari hesaplara düzenlemiş olduğunuz Satış 
Faturalarınız ,e-Arşiv modülü altında yer alan Satış Faturası yönetimi (368032) 
menüsünde karşınıza listelenecektir. 

 
 Bu ekranda gerekli kontroller sonucu e-arşiv sistemine gönderilen e-arşiv faturaları 

bu ekrandan Gönderilmiş e-Arşiv Faturaları menüsüne taşınacaktır.  
 
Gönderilmiş e-Arşiv Faturalarına düşen satış faturalarınız Mikro Yazılım platformuna 

ulaştırılmış olmakla beraber , takip eden ayın 12 si saat 00:00 (Örn : 
12.01.2017  00:00:00) Gelir İdaresi Başkanlığı’na rapor olarak gönderilecektir.  En 

geç takip eden ayın 15 ine kadar Gib’e e-Arşiv Raporu gönderme zorunluğunu dikkate 
alarak, haftalık, 15 günlük olarak farklı bir periyod tercihini yazılı olarak Mikro 
Yazılımevine iletmek kaydıyla firmanıza ait özel periyod tanımı yapılabilmektedir. 

 
Gönderilmiş e-Arşiv Faturaları menüsünde de durumu Rapor gönderildi olarak 

güncellenmiş olacaktır. 
 
e-Arşiv Faturalarınızı düzenlemeden önce yapılması gereken düzenleme ve 

kontroller aşağıdaki gibidir ;  
 

 
• E-arşiv faturası düzenlenecek olan cari hesap tanıtım kartında ,e-fatura 

kullanımı aktif mi seçeneğinin işaretli olmaması gerekir. Cari hesap tanıtım 

kartlarında hesap bilgileri, adres bilgilerinin tanımlanmış olması gerekmektedir. 

 

 
 



 

 

• Satış Faturasında yer alan stok/hizmet/masraf gibi cinslere ait  kart 

tanımlarında mal ve hizmet birimlerinin ve birimlere ait uluslar arası birim 

karşılık kodlarının tanımlanmış olması gerekmektedir.  

 

Stok kartlarında Birimler sekmesinde ; 

 

 
 

Hizmet Kartlarında tanıtım kartı ekranının en alt satırında  , 

 
 



 

 

Masraf Kartlarında tanıtım kartı ekranının en alt satırında ;  

 

 
 

Mal ve hizmetlere ait birimler ve birim kartlarında uluslar arası birim karşılık 

kodları seçilmiş olmalıdır.  

 

• Satış faturası (061190) menüsünden girilen e-arşiv faturası online yani internet 

üzerinden yapılan bir satış ise , muhakkak “e-belge detayları” sekmesinde 

bulunan ‘online ödeme şekli’ seçilmelidir ve bu işlemin hemen altındaki detay 

bilgiler doğru ve eksiksiz doldurulmalıdır. 

 

Bu detay ekranında seçilen ödeme şekline göre imleç gerekli satırlara enter/tab 

tuşu ile konumlanır. Eğer bu alanlardan doldurulması gereken alanlar eksik 

olursa e-arşiv faturası oluşturulamayacağı gibi , ilgili bilgilendirme maili de 

iletilmiş olacaktır.  

 

 
 



 

 

 

 

e-Arşiv Fatura Serilerinin Tanımlama Alanları  

 

         Online Atama 

Oluşturulan e-Arşiv faturasına offline olarak GİB numarası atanmamış ise      

Satış faturaları yönetimi (368032) ekranından gönderilirken servis tarafında 

fatura numarası oluşturulur.  

 

GİB numaraları servis tarafında oluşacağı için offline ayarlarının olması şart 

değildir. 

 

e-Arşiv Faturalarınıza ait seri numarasının öncelikle portal.emikro.com.tr 

adresinde tanımlanmış olması gerekir.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

e-Arşiv Faturasına Sisteme Gönderilmeden önce  GİB No atanması 

Offline Atama 

 

e-Fatura parametreleri (096158) menüsünde bulunan “Fatura görüntü dosyası” ve 

“Fatura numarası birim kodu” alanları e-Arşiv Fatura offline GİB  numarası atarken 
kullanılacak alanlardır. 

 

 
 

Satış faturası (061190) ekranından e-Arşiv faturası girilir ve kaydedilir.  
 

Tekrar çağrıldıktan sonra “Detaylar” sekmesinde bulunan “e-Belge göster” butonuna 
tıklanır.  
Eğer o fatura için önceden GİB fatura no oluşturulmamış ise kullanıcı uyarılır ve bu 

numara oluşturulacağına dair kullanıcıya uyarı ekranı çıkar. 

 
 



 

 

Bir sonraki adımda fatura GİB nosu atanmış haliyle gösterilir. Bu numara artık o 
fatura için alınmıştır.  
 

 
 
 

Satış faturaları yönetimi (368032) ekranından gönderileceği zaman bu Numara ile 
sisteme gelir. 
 

 
 

NOT : GIB NUMARASI OLUŞTURULAN FATURALAR SİLİNMEMELİDİR. AKSİ HALDE 
MÜKERRER GİB NUMARALI FATURALAR OLUŞMAKTA VE SİSTEM KABUL 
ETMEYECEKTİR. 

 

 

 



 

 

Manuel GİB numarasının e-Arşiv Faturalarına eklenmesi uygulamasında, e-

Arşiv faturası kayıt aşamasında numaranın oluşturulması ve atanması için 

Mikrokur programında Evrak Döküm parametrelerine “e-Arşiv faturaları için 

evrak kayıt edilirken GİB numarası ata ve görüntüle” seçeneği eklenmiştir. 

 

Bu seçenek işaretlenmesi durumunda e-Arşiv faturası düzenlendikten sonra ve 

kayıt aşamasında e-Fatura parametrelerindeki seri ve sıradaki numara ile e-

arşiv serisi otomatik atanacak ve dizayn ile görüntüleyerek ekranınıza 

getirecektir.   

 

 
Shop tarafında e-Arşiv Seri No Atama Hk.  

 
Shop faturasında E-Arşiv numaralarının atanması için , Kasa Parametrelerinin 
düzenlenmesi ve her Kasa için farklı bir serinin belirlenmesi gerekmektedir. Kolaylık 

olması açısından  Kasa Tanımları menüsüne Alt+’K’  tuşu eklenmiştir.  
 

O_’lu tabloların güncellenmesi gerekmektedir. Numaraların üretilmesi sadece 
PERAKENDE- SATIŞ – FATURASI için yapılmaktadır. Sipariş, iade yada Fiş 
seçimlerinde EArşiv numarası üretilmemektedir.  

 
 

 
 
Fatura form tasarımlarında e-Arşiv Fatura no alanlarının da dökümlerde yer almasını 

sağlamak amacıyla , Statik alanların içinde “FaturaID” ve “E-Arşiv Fatura No” alanları 
ilave edilmiştir.  

 



 

 

 
 

 
 

 

e-Arşiv Fatura Dizaynı ile ilgili Dikkat edilmesi gerekenler ; 

 

 

• Firma yetkili imzası aşağıdaki örnekte olduğu gibi e-arşiv fatura dizaynına 

eklenmelidir. 

 
 

 

• Dizayn dosyasını “Fatura dizayn dosyası gönderme (360040)” menüsünden, 

“Tipi”  e-arşiv seçtikten sonra “dosya adı” kısmından F10 ile seçerek 

yükleyebilirsiniz. 

 

 



 

 

 
 

 

2. yöntem olarak portal.emikro.com.tr adresine yönetici e-posta ve şifreniz 

giriş yaparak sol alanda bulunan e-arşiv dizaynı sekmesinden de düzenlemeler 

sağlayabilirsiniz.  

 

Dizayn üzerinde düzenlemeler yapılabileceği gibi , kayıtlı bir e-arşiv dizaynınızı 

da yükleyebilir , mevcut dizaynınızı indirme işlemi de sağlayabilirsiniz.  

 

Görüntüle butonu ile dizaynınızın başarılı görüntülenip görüntülenmediğini 

kontrol edebilirsiniz.  

 

 
 

 

• Satış faturası (061190) menüsünden oluşturmuş olduğunuz a-Arşiv faturalarınız 

“Satış faturaları yönetimi (368032)” menüsüne düşmektedir.  

 

Bu yönetim ekranında, oluşturmuş olduğunuz e-arşiv fatura üzerinde mouse ile 

sağ tıklayıp “Satış faturasından e-arşiv oluştur” seçeneği seçildiğinde e-arşiv 

faturası sisteme gönderilecek ve gönderilmiş e-arşiv faturaları menüsüne 

düşecektir.   

 



 

 

 
Bu yönetim ekranında e-arşiv sistemine göndermeden önce Dosyaya Kaydet 

seçeneği ile xml olarak kaydedebilir , görüntüleyebilir , silme veya yazdırma 

işlemini sağlayabilirsiniz . 

 

 
  

“Fatura göster” seçeneği ile oluşan e-arşiv faturasını görüntüleyebilirsiniz 

(Yüklenmiş olan dizayn (xslt) dosyası ile). 

 

“Dosyaya kaydet” seçeneği ile e-arşiv dosyasını Mikro Document formatı olarak 

hard diske kaydedebilirsiniz. 

 

 
 

• Oluşturulmuş olan e-arşiv faturası için bilgilendirme maili hem kayıt yönetici 

mail adresinize hem de  alıcının cari kartındaki e-posta adresine gün sonunda 

gönderilmektedir. 

 

 

 



 

 

Not :Bilgilendirme maili gelmemesi durumunda kontrol amacıyla iletinin spam 

veya önemsiz posta kutularına düşme ihtimalini göz önünde bulundurunuz. 

 

• E-Arşiv fatura maillerinin kendi firma sistemleriniz üzerinden gönderilmesi için 

portal.emikro.com.tr adresinizden e-Arşiv başlığı altındaki Parametreler 

alanında sunucu bilgilerini tanımlayabilirsiniz.  

 

Bu bilgilerin eksiksiz tanımlanması, banner bilgi notu ve görseli eklenmesi de bu 

alanda mümkündür .  

 

Böylece otomatik mailler kendi mail sunucularınızdan gönderilebilmektedir. 

 

 
 

 

Gönderilmiş e-Arşiv Faturalar menüsü  

 

e-Arşiv Yönetimi / Satış faturaları yönetimi (368032) menüsünden sağ tuş e-

arşiv sistemine gönderilmiş faturalar Mikro Yazılım olarak sistemimize 

ulaştırılmış olan faturalardır. 

 

 
 

• e-arşiv sistemine gönderimi tamamlanan e-arşiv faturalarınız takip eden ayın 

15’ine kadar tarafımızdan GİB sistemine bildirilmesi gerekmektedir. Mikro 

Yazılım olarak e-arşiv Faturaları Gelir İdaresi Başkanlığı Sistemine takip eden 

ayın 12 si saat 00:00 da raporlanarak gönderilmektedir.  

• En geç takip eden ayın 15 ine kadar Gib’e e-Arşiv Raporu gönderme 
zorunluğunu dikkate alarak, haftalık, 15 günlük olarak farklı bir periyod tercihini 



 

 

yazılı olarak Mikro Yazılımevine iletmek kaydıyla firmanıza ait özel periyod 
tanımı yapılabilmektedir. 
 

 
 

 e-Arşiv faturalarının mutlaka zamanında kontrol ve düzenlemelerinin/ var ise 

iptallerin yapılması gerekmektedir. 

• Gönderme işlemi tamamlanan e-arşiv faturaları “Gönderilmiş e-arşiv faturaları 

(360016)” menüsü altından takip edilir. Bu menüden fatura gösterme ve 

bağlama işlemlerine ek olarak bir de iptal işlemi yapılabilmektedir. 

 

e-Arşiv Fatura SMS Bilgilendirme Hizmeti 

Mikro Yazılım Özel Entegratörlüğümüz kapsamında e-Arşiv Uygulamasını Kullanan 

Kullanıcılarımız İçin geliştirdiğimiz, e-Arşiv Fatura SMS Bilgilendirme 

Hizmetimizi kullanımınıza sunmuş bulunmaktayız.  

Bu hizmetimiz kapsamında e-Arşiv Faturası düzenlemiş olduğunuz müşterilerinizin 

cep telefonlarına mesaj ile bilgilendirme gönderimini sağlayabileceksiniz.  

e-Arşiv Faturalarınızın SMS ile Bilgilendirme Hizmetini kullanmak için yapılması 

gereken tanımlamalar aşağıdaki gibidir; 

Portal.emikro.com.tr hesabınıza giriş yapıldığında menü alanındaki e-

Arşiv/Parametreler bölümüne ulaşınız. 



 

 

 

Parametreler ekranında SMS Bilgileri bölümü yer alıyor olacaktır.  

Bu bölümde SMS Gönderimi aktif seçeneği işaretli olmalıdır. 

Taslak Mesaj butonundan gönderilecek olan SMS mesajınız için, manuel olarak 

istediğiniz açıklamayı ekleyebilirsiniz. 

Bu tanımlama sonrası kaydet butonu ile tanımalarınızı kaydetmeniz yeterli 

olacaktır.  

 

 

Bilgilendirme gönderilecek olan e-Arşiv Carisine ait Cep Telefon numarası için 

tanımlama aşağıdaki gibidir ; 

Mikro yazılım programlarınızda e-Arşiv Faturası düzenleyeceğiniz Cari Hesabınızın 

adres kartına geliniz. 

Cari hesap adres kartında yer alan Modem no alanında, bilgilendirme Mesajı 

gönderilecek olan Cep numarasını başında 0 olmadan tanımlamanız yeterlidir.  



 

 

  

Bu tanımlamalarınız sonrası düzenleyecek olduğunuz e-Arşiv Faturalarınız, eş 

zamanlı olarak Cari hesaplarınızın Cep telefonlarına SMS olarak gönderilecektir.  

Gönderilen SMS içinde aşağıdaki gibi e-Arşiv Faturasına ulaşımı sağlayacak olan 

link ve portal.emikro.com.tr adresinde düzenlemiş olduğunuz taslak metin 

açıklamanız yer alıyor olacaktır.  

                  

Not : e-Arşiv Faturalarının SMS ile ücretlendirilmesi :3 SMS = 1 Kontör olarak 

fiyatlandırılmaktadır.  

 
 
 

 

 

 
 


