
  

 

e-Fatura 
E Faturayı Bizimle Deneyimleyin 

 

 

Güçlü çözüm ortağımız datasoft’un çözüm odaklı 

yaklaşımı ile geliştirdikleri yenilikçi ve yaygın 

ürünlerinden e-Fatura uygulamasını tek elden, hızlı, 

güvenilir şekilde müşterilerimize sunuyoruz. 

e-Fatura uygulaması, düzenlenmesi, müşteriye 

verilmesi, müşteri tarafından da istenmesi ve alınması 

zorunlu olan faturanın, kağıt belge yerine elektronik 

ortamda, elektronik belge olarak düzenlenmesi, 

muhatabına iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza 

ve ibraz edilmesine imkan veren bir uygulamadır. 

Gelirler İdaresi Başkanlığına (GİB) bütünleşmiş ve 

senkronize çalışır. Uygulama üzerinden mükelleflere ait 

fatura gönderimi, mükelleflere ait GİB tarafından 

yönlendirilen faturanın alındığı bilgisi, fatura 

durumlarının merkez birimden senkronize 

sorgulanması sağlanır. 

e-Fatura belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt 

ortamdaki “Fatura” belgesi ile aynı hukuki niteliklere 

sahiptir. 

Elektronik faturanın normal fatura sistemine göre hız, 

maliyet, güvenlik ve kullanım kolaylığı gibi avantajları 

yanı sıra denetim için harcanan masraf ve süre de 

azalıyor. Uygulama sayesinde basit hatalardan 

kaynaklanan vergi cezalarının önüne geçilebiliyor. 

E-Fatura, ticaret hayatındaki hız ihtiyacını basım, 

gönderim, kurye, karşılama, kontrol, kayıt, arşiv 

süreçlerini ortadan kaldırarak sağlıyor. Geleneksel 

faturanın oluşturulmasından ulaşmasına kadar 

ortalama 5 gün geçerken, E-Fatura sisteminde bu süre 

yaklaşık 22 saniyeye iniyor. 

Arşiv maliyetlerini ve ibraz sürelerini de kısaltan E-

Fatura, şirketlerin tahsilat ve ödeme süreçlerindeki 

kısalmayla nakit akışında hız ve öngörülebilirliğe büyük 

katkılar sağlıyor. E-Fatura finans kurumları için 

güvenilirlik göstergesi, teminat ve hatta temlik edilmesi 

kolay bir veriye dönüşebilecek bir uygulama. Halen 

Türkiye'de birçok kurumsal firma muhasebe 

sistemlerini bütünleşmiş hale getirebilmiş değil. Bu 

yüzden nakit akışı yönetilemiyor, sadece verimlilik 

artırılmaya çalışılıyor. Bu da genelde bir tarafta 

bankalarla ölçek kullanarak pazarlık, diğer tarafta ise 

tedarikçilere ertelemeli ödeme yaparak 

gerçekleştiriliyor. Oysa E-Fatura sistemine geçişle 

birlikte ne kadar büyük olursa olsun finans birimleri, 

kurumlarına gelen ve giden tüm faturaları tek bir 

ekranda görebiliyor, tüm nakit akışlarını günlük ve 

isterlerse saatlik olarak yönetebiliyorlar. 

Alt sistem her bir mükellef için en az 1 (bir) gönderici 

birim ve en az 1 (bir) posta kutusu tanımı ile hizmet alan 

mükelleflere hizmet vermektedir. Mükellefler ve modül 

arasındaki iletişim standart web servisleri ile 

sağlanmaktadır. E-Fatura modülü ile iletişim asenkron 

olarak ve mükellefin istediği an sağlanmaktadır. 

Bağlantı sıklığı ve bağlantı fonksiyonlarının icra tarzı 

mükellefler tarafından tasarlanabilmektedir. 

Alt sistemin mükelleflerle ara yüz bağlantısını sağlayan 

web servisleri aşağıdaki fonksiyonları sunmaktadır: 

• Oturum Açma-Kapatma İşlemleri 

• E-Fatura Mükellefi Sorgulama ve Listeleme 

• E-Fatura Gönderimi 

• Gönderilen E-Faturanın Durum Sorgulanması 

• E-Fatura Alımı 

• E-Fatura Kabulü veya Ret Edilmesi 

• İade Faturası (E-Fatura Gönderimi üzerinden) 

• E-Fatura modülü üzerinden mali mühür ile imzalı 
veya imzasız olarak faturalar 
gönderilebilmektedir. İmzasız gönderilen 
faturaların imzalanması fonksiyonu merkezi E-
Fatura modülü tarafından sağlanmaktadır. 

 

Bilgi Birikim Sistemleri, müşteriye “doğru çözüm” 

sunmanın en büyük değer olduğuna inanır. Belirlenen 

proje bütçesine sadık kalmayı ve zamanında teslim 

etmeyi amaçlayarak bu alanda yıllardır hizmet 

vermektedir. Bu kapsamda yetkin ve deneyimli 

personeli ile birçok başarılı projeler gerçekleştirmiştir. 

Yaptığımız işleri tanıtma, Datasoft Ticari Uygulamalarla 

ilgili size de doğru çözümü sunmamız için lütfen 

görüşelim. 

 

Datasoft Ticari Uygulamalar; 

• Datasoft Ticari 

Paket 

• E-Fatura 

• E-Arşiv Fatura 

• E-İrsaliye 

• E-Defter 

• E-Müstahsil 

• E-SMM 

 


