
e-Defter & e-Fatura            
Başvuruları



01.01.2016 tarihinde e-Defter ve    
e-Fatura Uygulamasına geçecek 
firmaların yapacakları başvurular    
e-Defter için ayrı e-Fatura için ayrı 
olmalıdır. Bir tanesine başvuru 
yapmış olmak yeterli değildir. 



Başvurularda kullanılmak üzere 
gerekli Mali Mühürlerin 

www.kamusm.gov.tr adresinden 
temin edilmiş ve yazılımlarının 

kurulmuş olması gerekmektedir.

http://www.kamusm.gov.tr/
http://www.kamusm.gov.tr/
http://www.kamusm.gov.tr/






e-Defter Başvurusu 
Yapılırken Dikkat Edilmesi 

Gereken Konular



www.edefter.gov.tr web adresinden 
Başvuru Linkini Tıklayınız

http://www.edefter.gov.tr/
http://www.edefter.gov.tr/
http://www.edefter.gov.tr/


Elektronik e-Defter Başvurusu



Başvuru işlemlerinde sorun 
yaşamamak için gerekli işlemleri 

tamamlayınız.



e-Defter Uygulamasına Başlangıç Tarihi 
alanı 01/01/2016 seçilmelidir.



Uyumlu Yazılım Bölümü  EtaSQL
e-Defter Üretme Program Modülü 

olarak seçilmelidir.



Başvuru işlemini tamamlamak için 
firmanız ile ilgili diğer bilgileri doğru ve 
dikkatli biçimde doldurunuz.



e-defter Saklama

Aylık olarak Defter beratlarınızı Gelirler İdaresi 
Başkanlığına göndermekle yükümlü olduğunuz 
gibi defter ve defter beratlarınızı  10 yıl 
boyunca saklama ve muhafaza etmekle 
yükümlü olduğunuzu unutmayınız. İstenildiği 
taktirde elektronik ortamda defterlerinizi 
yetkililere vermeniz gerekmektedir.



e-Fatura Başvurusu 
Yapılırken Dikkat Edilmesi 

Gereken Konular



www.efatura.gov.tr web sitesinden 
Başvuru linkini tıklayınız.

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


Elektronik e-Fatura Başvurusu



e-Fatura Başvurusu sırasında 
Yararlanma Yöntemi üç seçenekten 
oluşmaktadır. 

1- Portal
2- Entegrasyon 
3- Özel Entegrasyon 



Yararlanma Yöntemi ne olmalıdır?



e-Fatura Portal Yöntemi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 
"www.efatura.gov.tr" internet adresinden ücretsiz olarak 
sunulan bir e-fatura uygulaması hizmetidir. Bu seçenek 
belirlenirse programınızdan oluşturacağınız faturaları bu 
sisteme girerek tek tek yüklemeniz  ya da bu sisteme 
manuel olarak tekrar giriş yapmanız gerekmektedir. 
Firmanızın e-fatura yoğunluğu az ise bu seçenek 
kullanılabilir. Ayrıca bu seçenekte faturalarınızı saklama 
yükümlülüğü tamamen size aittir.

Portal Yöntemi

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


Entegrasyon Yöntemi

Bilgi İşlem Sisteminin Entegrasyonu Yöntemi, 
kendilerine ait bilgi işlem sistemini Başkanlığın 
sistemine entegre ederek 7/24 kesintisiz 
bağlantı sağlayabilecek mükelleflerin 
kullanabilmeleri amacıyla geliştirilmiştir. 
Faturaların saklama yükümlülüğü tamamen 
size aittir.



Özel Entegrasyon Yöntemi

Kendilerine ait bilgi işlem alt yapısının yetersiz 
olması durumunda teknik yeterliliğe sahip bir 
özel entegratör vasıtasıyla elektronik fatura 
alıp gönderebilme imkanı sağlayan yöntemdir. 
Seçilecek entegratör firmanın kullandığınız 
programla uyumlu ve entegre olması 
önemlidir. Faturaların saklama yükümlülüğü 
anlaştığınız entegratör firmanın 
sorumluluğundadır.



• Yararlanma yöntemi olarak Özel Entegrasyon 
seçilmesi.

• Entegratör firma olarak hem e-defter saklama 
hem de e-fatura gönderilmesi ve saklanması 
konularında Digital Planet ile sözleşme yapılması.

• Gerekli program satın alma işlemlerinin en kısa 
sürede tamamlamış olması.

• Muhasebe kayıt sisteminizdeki işlemleri yeni 
tebliğler doğrultusunda düzenlenmesi için Mali 
müşavirinizle ve firmamızla irtibata geçilmesi.

Bizim Tavsiyelerimiz


