
Kimler Kullanabilir?

e-Fatura Nedir?

e-Fatura Uygulaması, tanımlanan 
standartlara uygun e-Faturaların, 
tara�arı arasında güvenli ve sağlıklı bir 
biçimde dolaşımını sağlamak amacı ile 
T. C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi 
Başkanlığı (GİB) tarafından oluşturulan 
uygulamaların genel adıdır.

e-Fatura ile Neler Yapılabilir?

•   Sistemde kayıtlı kullanıcılara 
e-Fatura gönderilebilir.
•   Sistemde kayıtlı kullanıcılardan 
e-Fatura alınabilir.
•   Gönderilen veya alınan e-Faturalar 
bilgisayara indirilerek elektronik 
ortamda muhafaza edilebilir ve 
istendiğinde ibraz edilebilir.

Ne İşe Yarar?

İstenen şartları sağlayan ticari 
�rmaların ve kamu kurumlarının 

elektronik ortamda faturalaşmasını 
sağlayan bu sistem sayesinde hem 

etkin, hızlı ve güvenilir bir şekilde 
faturalaşma sağlanmış oluyor hem de 

kağıt vb. sarf malzeme tüketimi 
azaltılarak faturalandırma maliyetleri 

düşürülüyor. 

Ticari �rma olarak sadece 
Anonim Şirket ve Limited Şirket 

statüsünde bulunan mükelle�er 
e-Fatura Uygulamasından 

yararlanabilmektedir.

E-FATURA UYGULAMASI

e-Fatura düzenlemek ve göndermek isteyen 
mükelle�erin öncelikle e-Fatura Uygulaması 
üzerinde, kendilerine ait bir Kullanıcı Hesabı 

oluşturmaları gerekmektedir.
Bunun için GİB’e yazılı başvuru yapılmalı ve 

Mali Mühür Sertifikası alınmalıdır.

Nasıl e-Fatura Kullanıcısı Olunur?
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EFYS• Kağıt faturaya gerek kalmaz
• Faturaları saklamak için arşiv
odasına ihtiyaç kalmaz
• Dış sistemlerle veri entegrasyonu
sağlanır
• Faturayı işleme sırasındaki
hatalar ortadan kalkar

e-Fatura’nın Faydaları

• Kağıt fatura maliyeti ortadan
kalkar
• Sarf malzeme tüketimi azalır
• Postalama maliyeti sıfıra iner
• Faturayı işleyen personele
ihtiyaç kalmaz

• Faturanın postada kaybolması
veya gecikmesi önlenir
• Arşivde saatlerce kağıt fatura
aramaya gerek kalmaz
• Karşılıklı fatura mutabakatında
uyuşmazlıklar önlenir
• Prestij kazandırır

ÇEVREYİ DÜŞÜNEN E-FATURA KULLANIR!

ELEKTRONİK FATURA AKTARIM ve YÖNETİM SİSTEMİ

Hızlı

Etkin

Hesaplı

Teknik Faydalar

Mali Faydalar
    

İdari Faydalar
     

e-Fatura ile sadece maliyetleri azaltmakla kalmazsınız,
aynı zamanda çevrenin korunmasına da katkı sağlamış olursunuz
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EFYS
EFYS uygulaması beş 
ayrı modülden oluşan 
modüler bir  çalışma 
yapısına sahiptir. 
Bunlar;

 • Dönüştürücü (Converter)
 • İmzalayıcı (Signer)
 • Görüntüleyici (Viewer)
 • Gönderici (Sender)
 • Posta Kutusu (Receiver)

ELEKTRONİK FATURA AKTARIM ve YÖNETİM SİSTEMİ

EFYS
e-Xpress

EFYS
e-Xpress  

EFYS

EFYS NEDİR ?
EFYS (Elektronik Fatura Aktarım ve Yönetim Sistemi), kuruluşların e-Fatura uygulamasını GİB ile 
entegre olarak kullanabilmeleri için Cybersoft tarafından geliştirilmiş bir uygulamadır. 

Kesilen Faturalar Gelen Faturalar

GÖRÜNTÜLEYİCİ

GÖRÜNTÜLEYİCİ

POSTA KUTUSUGÖNDERİCİ

DÖNÜŞTÜRÜCÜ

UBL-TR
Dosya

(Txt, XML,
vb Dosya)

(Txt, XML,
vb Dosya)

Mühürlenmiş
UBL-TR
Dosyası

Mühürlenmiş
UBL-TR
Dosyası

UBL-TR
Dosya

İMZALAYICI

$

•   Kuruluşların kendi 
sistemlerinde (ERP, Muhasebe 
Programları, vb.)
oluşturdukları faturaları
e-Fatura formatına çevirir,
•   e-Fatura’ları Mali Mühür
ile elektronik olarak imzalar,
•   Mühürlü e-faturaları
paketleyip GİB’e gönderir,
•   Aynı şekilde kuruluşa gelen 
e-Fatura varsa bunları GİB’den 
alır,
•   Gelen e-Fatura’ları kuruluşun 
kendi sistemine uygun
formata çevirir,
•   Mali mühür ve diğer
gerekli tüm kontrolleri yapar,
•    Tüm bunların yanısıra
etkin bir arşivleme, indeksleme 
ve loglama ile sorgulama 
yapılabilmesini sağlar,
•   e-Faturaların görüntülenmesini 
ve istendiğinde çıktı 
alınabilmesini sağlar.
•   Banka ödeme sistemleri ile 
entegrasyon halinde,
e-Faturaların tahsilat takibi 
yapılabilir.

EFYS NELER YAPAR?

+

+

Cybersoft, EFYS uygulamasının üç ayrı versiyonu ile her ölçekteki kuruluşların
e-Fatura ihtiyaçlarını karşılamak üzere alternatif çözümler geliştirmiş durumdadır.

         •  EFYS e-Xpress : Portal üzerinden converter

         •  EFYS e-Xpress      :  Bankalar ile Tahsilat Bilgisi Takibi

         •  EFYS : Tam entegrasyon

CYBERSOFT’UN E-FATURA ÇÖZÜMLERİ NELERDİR?

Bankalar


