
   
 
 
 

İHRACAT E-FATURA SIKÇA SORULAN SORULAR 

 

 
Yeni sistemde yurtdışındaki firmalara nasıl fatura kesilecek? Kur nasıl belirlenecek?  
 
**Fatura kesilen ülke mevzuatına göre şekillenecek, o ülke mevzuatında kağıt fatura talep ediliyor ise  
E-Fatura’nın kağıt çıktısını kaşe veya damga basarak verebileceksiniz. Ancak birçok Avrupa ülkesi elektronik 
faturayı kabul ediyor. Onlar muhtemelen e-posta olarak gönderdiğiniz belgeyi kabul ediyor olacaklar. 
 
 
Gümrük beyannamesinin ekinde birden fazla fatura olabilir mi?  
 
**Bir fatura birden fazla gümrük çıkış beyannamesine konu olamaz ancak bir gümrük çıkış belgesi ekinde 
birden fazla fatura olabilir.  
 
 
''Tax Free" fatura düzenleyen her mükellef e-Faturaya geçmek zorunda mı?  
 
**"Tax Free" fatura düzenleyen her mükellef E-Faturaya geçmek zorunda değil, burada esas olan hali hazırda  
E-Fatura portalini kullanan mükellefler ihracat işlemlerinde ve “Tax Free” işlemlerinde e-Fatura kullanmak 
zorundalar. Matbu fatura düzenleyen işletmeler aynı sürecine devam edecek.  
 
Firma için birden fazla portal kullanıcısı ve mali mühür yaratılabilir mi?  
 
** İstenilen sayıda mali mühür alınabilir, ancak sistemde aynı anda sadece bir kullanıcı olabilir. İkinci kullanıcı 
sistemi kullanmak istediğinde birinci kullanıcıyı devre dışı bırakır.  
 
 
İhracat faturalarını kesip, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın portalına gönderdiğimizde intaç tarihini nasıl 
öğrenebileceğiz? İhracat faturalarında intaç tarihi ve Gümrük Beyanname numarası bilgisi olacak mı?  
 
**Gümrük İdaresi fiili ihracatı tamamlanan eşyanın kabul cevabı ile ilgilisine dönerken intaç tarihi ile birlikte 
dönecek.  
Evrim çalıştığı firmalardan intaç tarihini alabilecektir. ( Bu yapı şuan devrede değil. )  
 
**E-Fatura sisteminde 23 haneli bir sayıdan bahsediliyor ancak bunun farklı bir platformdan alınması gerektiği 
belirtilmiş, bu konu ile ilgili ayrıntı ne zaman bildirilecek hangi platform üzerinden firmalar bu 23 haneli sayıya 
ulaşabilecek?  
 
Gümrük Ticaret Bakanlığının sunduğu portal üzerinden bu sayıya ulaşılabilecek, mevcutta gümrük müşavirleri 
bu tek pencere sistemindeki gibi bu rakama ulaşabilecek. 
 
 
**Yurtdışına kargo şirketleri aracılığı ile mal göndermekteyiz. Bunlara ilişkin faturalar e-Fatura mı olmalı?  
 
İhracatta e-Faturaya dahil değil, sadece kati ihracatlara ilişkin ve TaxFree satışlara ilişkin düzenlenen faturaların  



 
e-Fatura olarak uygulamaya alınacaktır. Diğer uluslararası ticaret şekilleri henüz bu sisteme sisteme dahil 
edilmedi.  
 
**E-Fatura kesilirken VKN girme zorunluluğu var fakat yurtdışı alıcılarının VKN’si olmadığından bu işlem nasıl 
yapılacak?  
 
Bu alana Gümrük Ticaret Bakanlığının bilgileri yazılacak. 
Faturada Alıcı Gümrük Ticaret Bakanlığı olacaktır. 
 
 
 
**E-Fatura kesen ihracatçı firma Gümrük İdaresine e-Faturaları matbu olarak ibraz etmek mecburiyetinde mi?  
 
Hayır, zaten faturanın kendisi Gümrük Ticaret Bakanlığının elinde olacağından ayrıca çıktı alınmasına gerek 
yok.  
 
**İlk ihracat e-Fatura miktarının yükleme sonrasında fazla kalması durumunda müşteriden (iade fatura 
alınması zamanla ilgili sorunlar yüzünden zor olacaktır. Bu talebin kaldırılması daha uygun olmaz mı? İlk ihracat 
e-Faturada 1.kalem fazla yüklenmiş, 2.kalem mal eksik yüklenmiş olsun, yükleme bitiminde eksik yüklenmiş 
2.kalem için ret yanıtı gönderilecektir. Bu durumda 1. Kalem malın fazla miktarını hem de ret yiyen 2.kalem 
malın gerçek miktarını aynı anda tek bir faturada kesebilecek miyiz?  
 
Fatura tamamen reddedilecek, yeni doğru içerikli fatura kesilecek.  
 
**İhracat işlemlerinde de E-İrsaliye kullanılacak mı? 
  
Hayır, henüz değil. İleride değerlendirilecek.  
 
**İhracat faturalarında GTİP numaralarının da yazılması zorunlu mu?  
 
Evet, zorunlu. E-Faturada olmazsa olmazdır.  
 
**Fatura kesim işlemini gümrük müşavirliklerimi gerçekleştirmeli yoksa üretici firmaların kendisi mi?  
 
Kağıt faturada hali hazırda yapmakta olduğunuz bütün işlemleri e-Faturada da yapabilirsiniz. Tamamen hukuki 
sözleşmeler ve yetkilendirme seviyesi ile alakalı olan bir işlem, nasıl ki muhasebe ve mali müşavirlik 
hizmetinde bir fatura kesiminde, defterin tutulmasında Serbest veya Yeminli mali müşavirden hizmet 
koşullarınızı belirleyerek hizmet alıyorsanız gümrük müşavirinden de özel hukuk sözleşmeleri ile ve sınırlı sizin 
belirleyeceğiniz ihracat faturaları olmak üzere faydalandırabilirsiniz. Özel entegratörlerin sunduğu hizmetlerde 
firma olarak çok sayıda gümrük müşaviri ile de çalışabilirsiniz. Gümrük müşavirinin yetki alanı olarak 
belirlediğiniz faturaları sadece o gümrük müşavirine fatura düzenleme ve kontrol etme yetkisi de 
tanımlayabilirsiniz.  
 
**Çeki listesinin e-Faturanın ekinde gönderilmesi zorunlu mudur?  
 
Hayır, zorunlu değil. Çeki listesinin hangi hallerde düzenlenip verileceği mevzuatlarca belli. Çeki listesinin 
ihracatta kullanılacak e-Fatura ile doğrudan ilişkilendirilmesi de söz konusu değil.  

 
**Tps e fatura numarası edi belgeye otomatik atabiliyor mu ? 

 



İhracatçı firma ISIS, Digital Planet, Türkkep, E-finans entegratörlerden birini kullanıyor ise Evrim programı  

 
 
üzerinden gönderilen faturaların Tps numaraları Gümrük Ref No al butonu ile edi belge ekranına aktarılabilir. 

 
**İhracatta kimler E fatura düzenleyecektir.E fatura mükellefi olan firmaların özellikleri nelerdir ? 
Bugüne kadar E-fatura sistemine dahil olmuş ise (Yıllık ciro 10 milyon tl ) ise bu firmalar Efatura kesecekler. 
Bunun dışındaki firmalar kağıt faturaya devam edebileceklerdir.  

 
** Edi belgeye 0886 kodu ve 0100 kodunu girmeli miyim ? 
Evet.  
Hem 0886 hem de 0100 edi belge ekranına giriş yapılmalıdır. 
0886 İhracat E-fatura Tps numarası 
0100 İhracat E-Fatura numarası  

 

 
 
 
** E-fatura girilen her satır beyannamede ayrı ayrı beyan edilmek zorunda mıdır ?Örneğin aynı 

 
tarifelerde tek kaleme birden fazla satır açarak giriş yapabilecek miyiz ? 
 
Edi belge ekranında zorunludur .Beyanname kaleminde zorunlu değildir. 

 

 
**İhracatta e fatura kaç yöntemle oluşturulur? 
 
 
İhracat  E-faturada 3 durum vardır. 

 
1- İhracatçı firma faturayı oluşturur, entegratör e gönderir. Gümrük firmasına GIB'den 

 
alınan UBL formatında faturayı gönderir ve GIB'den alınan 23 haneli numarayı iletmelidir. 

 
2- (İhracatçı firma evrim ile entegre olmayan entegratör ile çalışıyorsa ) 

 
Gümrük firmasına yetki verilerek gümrük firması faturayı oluşturur, xml halinde ihracatçı 

 
firmaya mail atar. İhracatçı firma da entegratöre iletir. Tekrar GIB'den gelen 23 haneli 

 
numarayı ihracatçı gümrükçüye iletmelidir. 

 
3- Gümrük firmasına yetki verilerek gümrükçü faturayı oluşturur, entegratöre faturayı direk 

 
iletir. 
 
 
**Tarafımızdan oluşan E-faturaların görüntülerinin ve UBL formatının firmaya otomatik mail 

 
atması sağlanacak mı ? 
 



Şuan böyle bir geliştirme mevcut değildir. 

 
 
 
** Özel entegratörlerle ilerleyen dönemlerde entegrasyon çalışmaları olacak mı şuan 4 firma 

 
ile entegrasyon yapılmış bu sayı artacak mı artacaksa planladığımız bir çalışmada hangi 

 
firmalar ile çalışma yapılacak isimleri belli mi ? 

 
Şuan 4 firma ile çalışılmaktadır. Bu sayı süreç içerisinde artacaktır.  
 
 
 
** İhracat E-fatura da Seri no tanımlaması yapılırken belli bir standardı var mıdır bu seri 

 
numarasını kim  nereden alacak ve girerken Türkçe karakter girilebilecek mi ? 

 

Seri numaraları ihracatçı firmanın kontrolünde olması gerekir. Birden fazla gümrükçü ile 

çalışıyor olabilir.  

 

 
**Herhangi bir kart alıncak mı ? 
 
Gümrükçü kart almayacaktır.  
 
**Yine bu Tps numarasının Evrimle Entegre olmayan firmalarda sisteme otomasyonu nasıl olacaktır? 
 
Tps numarası Entegre olmayan firmalar için manuel giriş yapılmalıdır.  
 
 
**Her bir ihracat firması mutlaka entegratör firma ile anlaşmak zorunda mı; direkt Gib veya Gtb portalından 
yükleme yapılma imkanı nedir? 
 
İhracatçı 3 yöntemi de kullanarak fatura oluşturabilir. Ancak Evrim in entegre olarak çalılşabilmesi için 
entegratör ile çalışması gerekir.  
 
 
 
**Fatura iptal işlemleri nasıl olcak , bu iptal işleminin belli bir Sınırı olacak mı; eğer beyannmade tescil olduysa 
cezai yaptırımı ne olacaktır. 
 
Fatura iptal edilebilir. İptal fatura beyennamede kullanılamaz.  
Cezai yaptırım konusu bilgimiz dahilinde değildir. 
 
 
 
**Merak edilen diğer sorularınız ile ilgili E-fatura forum  sayfasından destek alabilirsiniz.** 



 


