
4 5

da yedekli sistemlerle, servis yönetimi, felaket yönetimi, bilgi güvenliği 
gibi standartlarda en üst seviyede hizmet almaları oluyor. 

e-fatura uygulamalarını özel entegratör 
aracılığıyla kullanacak kurumların neler 
yapmaları gerekmektedir?
Gerekli evrakların tanzimi sonrasında kişi GİB’e başvuruyor. Bu 
başvuruda özel entegratör kullanacağını belirtmesi gerekiyor. GİB’in 
belirli kriterlerinden sonra onay ya da ret kararı veriliyor. GİB’in ön 
kabulünden sonra ön kabulle beraber TÜBİTAK’a başvurup mali 
mühür almanız gerekiyor. Sonrasında da bağlantı yönteminize göre 
eğer özel entegratör seçimi yapmışsanız bu noktada eFinans’la veya 
seçtiğiniz entegratörünüzle sözleşme imzalıyorsunuz. eFinans’ta mali 
mühür elinize geldiği andan itibaren sizin sözleşmede iletişim için 
belirttiğiniz e-mail adresinize aktivasyon kodu gönderiyor. Bu mailde 
yapılması gerekenler belirtiliyor. Mükellef bu belirtilen yolları takip 
ederek Gelir İdaresi Başkanlığı’ndaki aktivasyonunu gerçekleştirmiş 
oluyor. Bundan sonrasında da müşteri eFinans’ın portalini açarak 
bağlantı yöntemine göre ya da kendi ERP’si üzerinden ya da eFinans’ın 
konnektör modülüyle faaliyetine devam ediyor.

e-Fatura’ya geçmek isteyen gerçek ya da 
tüzel kişilerin yapmaları gereken yatırımlar 
nelerdir? 
En basitini düşünürsek aynı GİB’in portalinde olduğu gibi hiçbir 
entegrasyon yapmadan bize de internet üzerinden erişip web ara 
yüzümüzü kullanarak fatura gönderip alabilirler. Düşük sayıda 
faturası olan şirketler için uygun bir yol. Eğer kurumun yüksek 
sayıda faturası var ve otomasyonla çalışmak istiyorsa, bu noktada 
muhasebe programlarıyla entegre belli programların devreye 
alınması gerekiyor. Bunun için, bazen ERP firmaları kendileri yeni 
konnektörler geliştiriyorlar veya ERP yazılımlarında e-Fatura için 
gerekli değişiklikleri yapıyor, yeni versiyon çıkartıyorlar. Bazen de biz 
eFinans olarak bu konnektörleri kendimiz yazıyor ve müşterilerimize 
öneriyoruz.

Bu konudaki sizin özel çözümlerinizden 
bahseder misiniz?
Öncelikle Elektronik Fatura’nın basit bir uygulama olmadığını 
söyleyebilirim. Geçtiğimiz 3-4 ay boyunca bunun ne kadar doğru 
olduğunu sektördeki bilgi kirliliği sonucunda görmüş olduk. 3-5 aylık 
bir çalışma sonucu bu alanda hizmet sunmaya çalışan entegratörler 
çoğaldı. Ancak bu sistem öyle kolay işlemiyor. Üzerinde yoğun mesai 
harcanması ve belirli standartları sağlıyor olmanızı gerektiriyor. 
Uzun vadede baktığımızda sadece e-Fatura’dan para kazanmanın 
mümkün olmadığını düşünüyorum. Daha önce bu şekilde sektörün 
hızlı giriş yaptığı ama sonrasında birkaç firmanın bile adının zor 
sayıldığı alanlar gördük. e-Fatura işinin de aynı süreçten geçeceğini, 
müşteriye katma değerli hizmetler götürebilen ve güçlü firmaların 
ayakta kalacağını öngörüyoruz. Bu katma değerlere örnek olarak da 

onay akışının kolaylaştırılmasını, matbu fatura ile e-Fatura’yı yakın 
satabilir ve aynı süreçlere sokabilirsiniz, daha da önemlisi ise eFinans 
olarak bizim yaptığımız gibi müşterilerinize e-Fatura’nın sağladığı 
kolaylıklardan yararlanarak hızlı finansman çözümleri sunabilirsiniz. 
Bunları yapan firmalar e-Fatura noktasında para kazanabilen bir 
yapıya ulaşabilecektir. Ancak sadece e-Fatura satışı gerçekleştiren 
firmalar bu noktada bir süre sonra para kazanamayacaklardır. Şu anda 
25 civarında bulunan özel entegratörler arasında bir konsolidasyon 
olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde bu sayı bizce 
maksimum 5 olacaktır.  

eFinans olarak çözümlerinizdeki farklılıklarınızı 
ve artılarınızı anlatır mısınız?
eFinans olarak uygulama tarafında deneyimimiz 4 seneye 
dayanmaktadır. 2010 yılında isteğe bağlı olarak bu e-Fatura 
uygulamasına geçen müşterilerimiz bulunuyordu. Onlardan aldığımız 
geri bildirimlerle uygulamamızı sürekli geliştirdik. Buna rağmen 
bizim önümüze dahi sürekli yeni ihtiyaçların çıktığını görüyoruz. Bu 
noktada yeni entegratör olan firmaların içinde bulunduğu durumu 
anlatmak gereksiz olur. Bu açıdan baktığımızda karşımızda birçok 
uygulamanın olduğunu görüyoruz. GİB’in uygulamaları, karşıda 
hizmet alan kurumun kullandıkları e-Fatura ve ERP uygulamaları ve 
bunların yanında sizin kullandığınız e-Fatura ve ERP uygulamalarınız 
bulunuyor. Bu kapsamda çok fazla hatanın oluşabileceği noktalar 
olduğunu görüyoruz. Buna bir örnek verecek olursak; Müşterimiz 
diyor ki bana fatura gönderilmiş ve karşısında da alındı bilgisi yazıyor. 
Ama bu fatura bana gelmedi diyor. Uygulamayı bu kadar kısa sürede 
yazan yazılımcılar faturanın gönderildiği anda karşısına durum 
bilgisi olarak gönderildi yazıyor. Halbuki, arada bu belge GİB’e gidip 
kontrolden geçiyor. Sonra bize geliyor bizde kontrolden geçiyor ve 
sonra karşı tarafa alındı bilgisi gidiyor. E-Fatura’nın normal akış 
gereği izlemesi gereken yolu tamamlamasını beklemeden uygulama 
yanlışlığı dolayısıyla e-fatura’nın durum kodunu ‘ karşı tarafa 
gitti’ şeklinde belirtirseniz; işte müşteri o anda benim uygulamam 
çalışmıyor; karşı taraftan bana fatura gönderilmiş ama ben o faturayı 
alamıyorum diye kapınızı çalar. Kullanıcı şirket sayısının artmasından 
kaynaklanan bilgi kirliliği var derken kastettiğimiz bu tür yapılan 
yanlış uygulamalardan kaynaklanan sorunlar. eFinans olarak biz 
uygulamamıza sonuna kadar güveniyor ve arkasında duruyoruz. 
Ancak birçok firmadan böyle problemli geri dönüşler gelince de 
uygulamalarda incelemeler yapıp cevap vermek durumunda kalıyoruz. 
Bu yapılan yanlış uygulamalar bizi son 3-4 ay içerisinde fazlasıyla 
meşgul etti. Zamanla bu zorlukların atlatılacağını ve faydaya dönüş 
olacağını düşünüyorum. Faydaya dönüşmesi de finansman çözümleri, 
e-faturanın hızlı nakit yönetimine sağladığı katkılarla olacaktır. Ama 
bunun birinci şartı bu alanda hizmet alan şirketlerin sayısının kat kat 
artmasıdır.
eFinans olarak bankacılık standartlarında işletilen bir veri merkezi 
ve güvenlik seviyesi, felaket ve kriz yönetimi, IT operasyonu en büyük 
güvencemizdir. Banka ortaklığımızın olması da finans çözümlerini 
çok hızlı bir şekilde devreye almamız anlamına gelmektedir.
Ayrıca Türkiye’de bir ilk olacak uygulamamız da bulunuyor. Sizin 
vasıtanızla burada bu ilki de açıklamak istiyorum. e-Fatura’nın 
teminata alınması ve finansmanını uygulamaya alarak Türkiye’de bir 
ilki gerçekleştirdik. Biz eFinans olarak burada sadece servis sağlayıcı 
pozisyonunda bulunup sistemin altyapısını kuruyoruz. Bu sayede de 
eFinans olarak vizyonumuzda bulunan yeni dünya ticareti ve bunun 
finansmanındaki ilk adımımızı atmış oluyoruz. Şu an için hala diğer 
bankalar ve birçok kurum sadece e-Fatura’nın servis sağlayıcılığı 
üzerine fokus olmuşken biz eFinans olarak bu yeni adımımızla 
finansman tarafındaki entegrasyonumuzu çözmüş oluyoruz.
Son olarak da eFinans olarak bütün bir çözüm sunduğumuzu 
söyleyebiliriz. Bu bütünleşik çözümlerimiz içerisinde e-fatura, e-defter, 
e-arşiv bulunuyor.    

Genel olarak “e-Fatura”yı nasıl 
tanımlayabiliriz? Mükellefler açısından 
e-faturaya geçme gerekçeleri neler olabilir?
e-Fatura aslına baktığınızda vergi mevzuatı açısından matbu 
faturadan çok farklı olmamakla birlikte firmaların düşündüğü 
bambaşka kuralları olan bir konu değil. İkisinin de kuralları aynı. 
e-Fatura’nın bir farkı sadece iletiliş şeklidir. Faturadaki bilgilerin 
e-postaya benzer bir şekilde ve belli bir formatta, elektronik 
olarak internet ortamı üzerinden ve GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) 
sistemleri üzerinden geçerek karşı tarafa ulaşmasıdır. e-Fatura’nın 
özelliklerinden en önemlisi matbu faturaya göre gönderilen ve alınan 
faturanın çok hızlı bir şekilde iletilmesidir. Matbu faturadan bir farkı 
da gelen/giden faturanın bir nüshasını arşiv olarak elektronik ortamda 
saklanması dolayısıyla yüksek miktarlardaki kağıt depolanmasının 
önüne geçilmesidir. Bilgilerin 10 sene saklanma zorunluluğunu 
da düşünürsek 7-8 sene önceki bir bilgiye ulaşmak istediğimizde 
matbu bir evraka ulaşma ile e-Fatura’da arşivlenen bir faturaya 
ulaşmanın zaman farklılığı bu gerekliliği ön plana çıkartmaktadır. 
Matbu bir fatura evrakının yıllar sonrasında görebileceği zararları, 
deformasyona uğramasını düşünürsek bu konuda e-faturanın şirketler 
adına kolaylığını da anlamış oluruz. Bir de matbu faturanın asıl 
hedefine ulaşması arasında geçen zamanı da e-Fatura ile ortadan 
kaldırmış, belki günler süren ulaşma zamanını dakikalara indirmiş 
oluyoruz. Faturanın e-Fatura yoluyla ulaşması ödeme sistemlerinin 
ve nakit yönetiminin daha düzenli işlemesi anlamına da gelmektedir. 
Faturaların elektronik ortamda olması onay mekanizmalarının 
daha hızlı ilerlemesini sağlamaktadır. Matbu faturaya göre özellikle 
çok fatura işi olan firmalara sağlamış olduğu maliyet avantajı da 
unutulmamalıdır. e-Fatura’nın en önemli özelliklerinden biri de, eğer 
program kurulurken doğru entegrasyonlar gerçekleştirilmişse e-Fatura 
geldiği anda firmanın muhasebe paketine, ERP programına otomatik 
olarak geçmesidir. Bu da elle giriş hatalarının sıfıra inmesi demektir ki, 
gönderdiğiniz veya aldığınız faturada sıfır hata ile çalışmak anlamına 
gelmektedir. Bu avantajlara baktığımızda bence bugün e-Fatura’ya 
geçiş zorunluluğun yanında cazipliğiyle ön plana çıkmaktadır. Bu 
caziplik tabi ki çok kullanımla daha da artacaktır. e-Fatura’ya geçiş 

yapan kurumların daha hızlı ve uygun çalışabilmeleri için iş birliği 
içinde olduğu firmaların da bu sisteme geçiş yapmalarını teşvik etmesi 
gerekmektedir. Ekosistemin hızlı bir şekilde e-Fatura’ya geçmesi daha 
hızlı ve amacına uyan bir çalışma sistemi ile kurumlara bu saydığımız 
faydaları sağlayacaktır. 

Mükelleflerin e-Faturaya geçmek için yapması 
gerekenlerden biraz bahseder misiniz?
e-Fatura’ya geçmenin şirketler yönünden 3 tane yolu bulunuyor. 
Birincisi Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sunmuş olduğu uygulaması basit 
ve çok fazla özellikleri olmayan portali üzerinden yapılabilir. İkinci 
bir yol ise entegrasyon yöntemidir. Entegrasyon yönteminde şirketler 
e-Fatura çözümünü kendi sistemlerine kuruyorlar. ERP sistemleriyle 
entegre ettikleri bu sistemleri de 7/24 işletmeleri gerekiyor. Saydığımız 
bu ikinci yol büyük şirketler için ve IT altyapıları ve işletmesi açısından 
gücü olan şirketler açısından düşünülecek bir seçenek. Bu yöntemde 
sistemlerin 7/24 fatura alma, faal olma ve arşiv sorumlulukları da bu 
şirketlere ait oluyor. Bugün itibariyle bin firmanın üzerinde bir sayıda 
bu yolu seçmiş şirket mevcut. Özellikle IT altyapıları güçlü olan büyük 
gurup şirketleri bu yolu tercih etmiş bulunuyor. Üçüncü yol olarak 
da özel entegrasyon firmalarının tercih edilmesini söyleyebiliriz. 
En ucuz yol olarak tercih edilen GİB’in portalinden sonra bugün 
itibariyle şirketler tarafından en çok tercih edilen yöntemin özel 
entegratörler olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde özel 
entegrasyonun artış göstereceğini düşünüyoruz. Özel entegrasyonda 
eFinans gibi özel entegratör lisansını almış şirketlerin kurdukları 
altyapılardaki merkezi uygulamalar kullanılıyor. Bu uygulamalar ise 
GİB’in belirlediği standartlar çerçevesinde, belirli testler ve kriterleri 
geçen uygulamalardır. Bunun yanı sıra saklama lisansının da alınması 
gerekiyor. Saklama lisansı faturayı gönderme/alma, mükellef adına 
saklamasını sağlıyor. e-Fatura servis sağlayıcılığı yapan şirketlerin 
özel entegratör lisansının yanı sıra saklama lisansına da sahip olması 
gerekiyor. Bu iki özel lisansa sahip şirketlerle çalışan kurumların 
faturaları özel entegratör altyapısında 10 sene süresince arşivleniyor 
ve bu şekilde saklama yükümlülüğü de özel entegröterlere ait oluyor. 
e-Fatura’yı kullanan işletmelerin rakiplerine oranla bir diğer farklılığı 
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e-Fatura’da 
deneyimimizi 
çözümlerimize
yansıtıyoruz…

e-Fatura’yı, e-Fatura’nın deneyimli 
oyuncularından olan eFinans’la 

değerlendirdik. Dosya konumuz kapsamında 
bir araya geldiğimiz eFinans Genel Müdürü 

Sadi Abalı ve eFinans Genel Müdür 
Yardımcısı Okan Murat Dönmez sektör için 

yeni ancak kendileri için uzun zamandır 
uğraştıkları bir konu olan e-Fatura alanında 

deneyimlerinin çok fazla olduğunu söylediler. 
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