




IV.1.7.1. İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulamasına 
Geçiş Zorunluluğu

“ e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal
ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti
kapsamındaki satışlar dahil) ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet
etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura
düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını 1/7/2017 tarihinden (Türkiye’de
ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar
açısından 1/7/2020 tarihinden) itibaren bu Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı
bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde e-Fatura olarak düzenlemeleri
zorunludur. ” şeklinde açıklamalar yer almaktadır.



▪ Yalnızca e-Fatura uygulamasına kayıtlı ihracatçı firmaları

kapsar,

▪ Yalnızca GÇB ekine alınan faturalar e-Fatura olarak düzenlenir,

▪ Yalnızca mal ihracı durumunda ihracat e-Fatura düzenlenebilir.

▪ Düzenlenecek ihracat faturalarının görselinde gerçek alıcı

bilgileri gösterilmekle birlikte, teknik olarak alıcı Ticaret

Bakanlığı’dır.

▪ Düzenlenen faturalar Başkanlığımız üzerinden Ticaret

Bakanlığı’nın e-Fatura Portalına iletilir.

▪ Bir ihracat e-Faturası birden fazla GÇB’ de kullanılamaz. Ama

bir GÇB’ de birden fazla ihracat e-Fatura kullanılabilir.



• Kullandıkları yöntem içerisinde yer alan ve teknik kılavuzlarda açıklandığı

şekilde tasarlanan e-Faturayı ihracat senaryosuna göre oluşturur.

• Mali mühür ya da e-imza ile onaylar.

• Şema ve şematron kontrollerinden geçirir.

• e-Faturayı GİB’ e iletir.

• GİB’ den gelen sistem yanıtını işler.
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• Mükellefçe düzenlenip gönderilen faturayı alır.

• Şema ve şematron kontrollerinden geçirir.

• e-Faturayı düzenleyen mükellefe, sistem yanıtı ile faturayı aldığını ve Ticaret

Bakanlığı’na ileteceğini bildirir.

• Fatura içeriğindeki temel bilgileri veri tabanına kaydeder.

• Faturayı Ticaret Bakanlığı’na iletir.
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• GİB’ den iletilen e-Faturayı elektronik ortamda sistemine alır.

• e-Fatura üzerinde şema ve şematron kontrollerini yapar.

• Gümrük sistemine alınan fatura için, Ticaret Bakanlığı tarafından 23 haneli bir

referans numarası üretilir.

• Satıcıya iletilmek üzere GİB’ e sistem yanıtı gönderir.

• Üretilen referans numarasını hem sistem yanıtının içinde hem de ayrı bir portal

(TPS) üzerinden GÇB’ yi hazırlayacak mükellefin erişimine sunar.
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• Ticaret bakanlığı tarafından kendisine bildirilen 23 haneli referans

numarası ile belge tarihini (e-Faturanın TPS sistemine kayıt tarihi)

gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “ 0886 ” belge kodu ile

“belge referans no” ve “belge tarihi” alanlarında beyan eder.

• Ticaret Bakanlığı tarafından ilgili e-Faturaya ait KABUL uygulama

yanıtı alınırsa, gümrük işlemleri tamamlanmış olur.

• RET uygulama yanıtı alınması halinde ise, söz konusu fatura artık

geçersiz bir fatura olduğu için gümrük işlemlerinde kullanılamaz .

Yeni bir e-Fatura düzenlenerek ilgili GÇB’ ye bağlanır.





• e-Fatura Ticaret Bakanlığı sistemine düştükten ve faturadaki

kalemlerin Ticaret Bakanlığı tarafından kontrolü

gerçekleştikten sonra GÇB’ ye konu edilen malların çıkışı

gerçekleştirilerek GÇB kapatılır ve KABUL uygulama yanıtı

dönülür.
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• Bir faturada bulunan malların çıkışına onay verilmemesi durumudur.

RET yanıtı Ticaret Bakanlığı tarafından önceden KABUL yanıtı

dönülmediği müddetçe her zaman dönülebilir. Ret uygulama

yanıtını Gümrük Memuru dönebileceği gibi faturayı düzenleyen

ihracatçı firma da GTB Portalına girerek reddi tetikleyebilir.
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e-Faturada 1/5/2021 tarihinden itibaren iptal/itiraz edilen
faturaların sanal Ba-Bs formlarına otomatik yansımasını
sağlayan ve iptal/itiraz durumlarının sistem üzerinden takibini
sağlayan e-Fatura iptal/itiraz portalı kullanıma sunulmuştur.

Söz konusu portalın kullanımına ilişkin detaylı açıklamalar
https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-
Fatura_Iptal_Ihtar_Itiraz_Bildirim_Kilavuzu_V_1_1.pdf adresinde
yayınlanan e-Fatura Uygulaması İptal, İhtar/İtiraz Bildirim
Kılavuzunda yer almaktadır.

İhracat senaryosuyla düzenlenen e-Faturalar Gümrük
sisteminden KABUL uygulama yanıtı gelene kadar Bs formuna
yansımamakta, fiili ihraç tarihi yani KABUL yanıtının geldiği aya
ait Bs de yer almaktadır.



Henüz kabul yanıtı dönülmemiş bir fatura olduğu için Bs
formuna dahil olmayacak ve dolayısıyla e-Fatura iptal/itiraz
Portalına herhangi bir talep girişi gerekmeyecektir.

Bu durumda bu fatura iptal edilmek isteniyorsa e-Fatura
iptal/itiraz portalına itiraz talebi şeklinde girilmeli ve itiraz
şekillerinden ‘Taahhütlü Mektup’ kısmı seçilmelidir. Tarih sayı
kısmına ise ihracat beyannamesi düzeltme talebi dilekçesinin
tarih ve sayısı girilmelidir. Ancak bu kısma talep açılırken
fatura tarihini takip eden ayın 20. günü akşamına kadar giriş
yapılmalıdır.



SIK SORULAN SORULAR

Soru: Türkiye sınırlarına girişi olmayan Transit
Ticaret kapsamındaki satışlar ihracat e-Faturası
olarak düzenlenmeli midir?

Hayır. Sadece gümrük çıkış beyannamesi ile yurtdışına
çıkan malın faturası ihracat e- Faturası şeklinde
düzenlenmelidir.

GÇB ekinde çıkmayan mallara ait faturalar e-Arşiv fatura
olarak düzenlenmelidir.



Soru: Serbest Bölgelerdeki şirketlere düzenlenen e-
Faturalar, alıcı da e-Faturaya kayıtlı bir kullanıcı ise ihracat
e-Faturası olarak mı düzenlenmelidir?

Serbest bölgedeki alıcıya düzenlenen fatura, GÇB ekinde düzenlenen
bir fatura ise ihracat e-Faturası olarak düzenlenmeli,

Serbest bölge işlem formu vb. Başka bir belge ekine alındığı durumlarda
alıcı da e-Fatura mükellefi ise eskisi gibi e-Fatura olarak düzenlenecektir
ancak senaryosu ihracat e-Fatura olmayacaktır.

Serbest bölgedeki alıcı e-Faturaya kayıtlı değilse e-Arşiv Fatura
düzenlenecektir.



Soru: İhracat Senaryosu ile düzenlenen e-Faturalar alıcı firma olan
Serbest bölgedeki şirketin e-Fatura posta kutusuna düşer mi ?
Alıcısı Serbest bölgedeki e-Fatura kayıtlı kullanıcısı olan firmaya
faturanın teslimi nasıl olacaktır ?

GÇB ekinde, serbest bölgedeki alıcıya gönderilen
mallara ilişkin faturalar bir ihracat e-Fatura senaryosu ile
gönderileceğinden Ticaret Bakanlığı’ nın posta kutusuna
düşecektir.

Serbest bölgedeki alıcı e-Fatura kullanıcısı ise
faturanın XML hali harici elektronik bir kanaldan (mail vb.)
alıcıya ulaştırılmalıdır.



Soru: Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı (ETGB) ile

yapılan mikro ihracat da e-Fatura kapsamında mıdır?

Mikro ihracata ilişkin kesilecek faturalar e-Arşiv

Fatura şeklinde düzenlenmelidir.



Soru: Ticaret Bakanlığı’ ndan gelen uygulama yanıtında elektronik

imza bulunmamaktadır. Uygulama yanıtını geçerli kabul edecek
miyiz?

Entegratör veya özel entegratör firmaların 8 gün ve imza
kontrolünü Ticaret Bakanlığı’ndan gelen uygulama yanıtları

için kaldırması gerekmektedir. ( Bu kontrol sadece Ticaret

Bakanlığı’ndan gelen uygulama yanıtları için kaldırılmalıdır.

Diğer uygulama yanıtlarında kurallar geçerli olarak

işletilmeye devam edecektir.)



Soru: İhracat e-Faturasında teknik sıkıntılardan dolayı referans

numarasının oluşmaması durumunda ne yapılması
gerekmektedir?

https://ebelge.gib.gov.tr/duyurular.html adresinde
yayınlanan 07.07.2017 tarihli duyuru ve Ticaret Bakanlığınca

yayınlanan 2017/7 sayılı genelge kapsamında işlemler

yapılmalıdır.

https://ebelge.gib.gov.tr/duyurular.html


Soru: Faturayı düzenleyen mükellef ihracat e-Faturasını 
nasıl iptal edebilir?

İhracatçı mükellefin faturayı iptal edebilmesi için
öncelikle faturaya gümrük tarafından kabul yanıtı
dönülmemiş olması gerekir.

Eğer bu durum sağlanmışsa ihracatçı mükellef
Gümrük Müdürlüğünden temin ettiği kullanıcı adı ve
şifresiyle GTP Portalına girerek faturanın reddini
sağlayabilir.



Soru: Gümrük portalından KABUL yanıtı dönülmüş ihracat faturası

nasıl iptal edilebilir?

GÇB’ den çıkarılan ve daha önce kabul yanıtı dönülen eski

e-Faturaya tekrardan RET yanıtı dönülmesi mümkün

bulunmamakta olduğu gibi ihtiyaç da bulunmamaktadır. Söz

konusu e-Fatura işlem ya da intaç tarihi itibariyle yasal defter

kayıtlarına alınmış ise, muhasebe ilkeleri kapsamında ters kayıt

yapılarak yasal defterlerde düzeltme yapmak suretiyle

beyanlardan çıkarılabilir. Eğer yasal defterlere henüz işlenmemiş

ise, fatura muhteviyatı mal başka bir e-Fatura ile yurtdışı

edildiğinden ve eski e-Faturanın ihracat işlemleri kapsamında bir

değeri kalmadığından, defter kayıtlarına alınmayabilir.



Soru: Kendi sistemimdeki bir sorun nedeniyle ihracat e-
Faturası oluşturamıyorum. Ne yapmalıyım?

Mükelleflerin kendi sistemlerinden kaynaklı bir sebepten
dolay ihracat e-Faturasının düzenlenip gönderilememesi
halinde 509 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre
kağıt fatura düzenlenebilecektir. Ancak bunun geçerli
sayılabilmesi için tevsik edici belgeler ile işlemin
değerlendirilmesi ve kabulü için Başkanlığımıza bir dilekçe ile
başvurulması gerekmektedir.



Soru: Faturayı ihracat faturası olarak düzenledim ama alıcı
bilgilerinde Ticaret Bakanlığı’nın bilgileri görünüyor bunun sebebi
nedir?

Bu durumun 2 sebebi olabilir;

1. Faturayı gönderirken alıcı bilgilerinde Ticaret Bakanlığı’nın
Vergi Kimlik Numarası seçilerek doğrudan Bakanlığa fatura
düzenlenmiştir.

Bakanlığa gönderilmesi halinde fatura ilgili kurum için
tanımlanmış olan ihracat etiketine değil doğrudan kamu etiketine
(MYS) gönderilmiştir. Bu durumun düzeltilmesi için alıcı olarak
görünen Ticaret Bakanlığı harici yollardan biri ile faturaya itiraz
etmeli itiraz üzerine fatura doğru etikete düzenlenerek tekrar
gönderilmelidir.

1. XSLT de hata vardır.

XSLT de hata varsa ki bu genelde özel entegratör veya
entegrasyon yöntemi kullanan mükelleflerde görülmektedir. Yazılım
sağlayıcıyla görüşülerek XSLT hatasının düzeltilmesi sağlanmalıdır.



Soru: GÇB ekinde olmayan ve e-Arşiv olarak düzenlenmesi

gereken ihracat faturasını e-Fatura olarak ihracat senaryosu ile

düzenledim ne yapabilirim?

Gümrük sisteminde bu fatura başarılı olarak iletilmiş

görünse de sistem ilgili faturayı eşleştirecek bir Gümrük

Çıkış Beyannamesi bulamayacağı için sürekli beklemede
olarak görünecek ve Gümrük Memuru onay

veremeyecektir. Bu durumda mükellefin kendisi Gümrük

Portalına girerek faturayı iptal edebilecektir.



Soru: Faturayı başarılı şekilde gümrük sistemine

iletemedim. 7/7/2017 tarihli duyuruya göre kağıt çıktısıyla

işlem yapabilir miyim?

Söz konusu duyuruya göre işlem yapılabilmesi için

faturanın 2 saatten fazla 1210 veya 1220 hata kodunda

beklemesi gerekmektedir. Göndericinin zarf durum

sorgulaması yaparak aldığı hatayı görmesi ve söz konusu

sürelere riayet etmesi gerekir.



Soru: Faturaya gümrük sistemi GTIP hatası döndü ama

kağıt çıktısıyla işlem yaptım doğru mudur?

GTIP hatası alan bir faturanın durum kodu 1230 olarak

görünmektedir. 1230 hatası faturayı geçersiz kılar ve KDV

iadesi raporunda da bu fatura hata verecektir. Öncelikle

mükellef gönderdiği faturanın zarf durum kodunu

sorgulamalı bu hatalı faturayla işlem yapmamalıdır.

Fatura geçersiz kabul edildiği için ayrıca iptale gerek

yoktur. Faturayı doğru bilgilerle düzenleyip tekrar

göndermelidir.





E-Fatura kayıtlı kullanıcısı olup fatura ekinde GÇB yer 
almayan işlemlerde ve hizmet ihracında e-Arşiv Fatura 
düzenlenebilir.

E-Fatura kayıtlı kullanıcısı olmayan mükellefler ihracat 
işlemlerinin tamamında  (fatura ekinde GÇB olsa dahi) e-
Arşiv Fatura düzenlemek zorundadır.

İhracat işlemlerinde düzenlenecek e-Arşiv Faturalarda 
alıcı Vergi No alanına 10 tane 2 rakamından oluşan 
2222222222 bilgisi girilecektir.

E-Arşiv Faturalar, e-Fatura uygulamasında olduğu gibi 
Ticaret Bakanlığı sistemine iletilmez. 



1. Kullandıkları yöntem içerisinde yer alan ve teknik 
kılavuzlarda açıklandığı şekilde tasarlanan e-Arşiv Fatura 
istisna tipi seçilerek oluşturur.

2. Kullandıkları yönteme göre mali mühür, e-imza veya GİB 
imza ile onaylar.

3. Hizmet ihracı sebebiyle düzenlenen belge alıcısına 
düzenleyen tarafından iletilir.  

4. GÇB eki olmayan mal ihracı durumunda düzenlenen 
belge ilgili Gümrük Müdürlüğüne yine düzenleyen 
tarafından teslim edilir.

5. E-Arşiv Faturanın herhangi biri tarafından GİB sisteminde 
kayıtlılık durum kontrolü https://ebelge.gib.gov.tr/ linkinde 
yer alan Başkanlığımıza ait web sitesi içerisindeki 
https://ebelge.gib.gov.tr/earsivsorgula.html linkinde yer 
alan sorgulama ekranından yapılabilir.







GİB portal üzerinden düzenlenen e-Arşiv Faturalar

imzalandıkları andan itibaren en geç 15 dakika içerisinde

https://ebelge.gib.gov.tr/earsivsorgula.html linkinde kayıtlı olarak

yer alırlar.

Özel entegratör sistemi üzerinden düzenlenen e-Arşiv

Faturaların kayıtlı duruma gelmesi için e-Arşiv Faturanın ilgili özel

entegratör tarafından GİB’e raporlanması gerekmektedir.

https://ebelge.gib.gov.tr/earsivsorgula.html


Herhangi bir sebepten dolayı ihracat işleminin

gerçekleşmemesi durumunda e-Arşiv Fatura, fatura tarihini

takip eden 8 gün içerisinde kullanılan yönteme (ÖE, GİB

portal) uygun olarak iptal edilebilir.

GİB portal üzerinden düzenlenen e-Arşiv faturaların

iptal/itiraz işlemleri için https://ebelge.gib.gov.tr/ web

sitemizde, https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/e-

Arsiv_Uygulamalari_Iptal_Ihtar_Itiraz_Bildirim_Kilavuzu_V.1.0.
pdf linkte yer alan kılavuzdan ayrıntılı bilgi edinilebilir.

https://ebelge.gib.gov.tr/
https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/e-Arsiv_Uygulamalari_Iptal_Ihtar_Itiraz_Bildirim_Kilavuzu_V.1.0.pdf


İptal/itiraz işlemlerinde esas olan, faturada yer alan muhatapların her
ikisinin de onayının aranmasıdır.

İhracat işleminde e-Arşiv Fatura düzenlenmesi durumunda alıcının Vergi
Kimlik Numarası bilgisi olarak ‘2222222222’ girilmesini istememizin
sebeplerinden birisi de ihracat işleminde belge iptali durumunda
sadece düzenleyenin iptal talep etmesi halinde belge başka bir onaya
ihtiyaç duymadan otomatik olarak ‘iptal edildi’ durumuna geçer.

Fatura tarihini takip eden 8 gün içerisinde belgenin iptal işleminin
sonuçlandırılamaması durumunda ise fatura iptal edilmek isteniyorsa
GİB portal uygulamasında itiraz talebi şeklinde girilmeli ve itiraz
şekillerinden ‘Taahhütlü Mektup’ kısmı seçilmelidir. Tarih sayı kısmına
tevsik edici bir belgenin tarih ve sayı bilgisi, açıklama alanına ise itiraza
sebep olan belge ile ilgili açıklama mutlaka yapılmalıdır.

İtiraz talebi herhalde fatura tarihini takip eden ayın 20. Günü akşamına
kadar oluşturulmalıdır.

Süresi içinde oluşturulan itiraz talebine istinaden faturaya ait bilgiler
faturayı düzenleyen mükellefin sanal B formuna yansımayacaktır.



SIK SORULAN SORULAR

Soru: İhracat faturası düzenlerken (ARJUNA016053: Could

not commit transaction) hatası alıyoruz. Ne yapmalıyız?

Hata, faturada yer alan metinlerde İngilizce dışında
karakter kullanımından kaynaklanmaktadır. Faturada yer

alan tüm alanların İngilizce karakter ile ve ‘kopyala-yapıştır’

yapmadan doldurulması sağlanmalıdır. (Kopyala yapıştır

işleminde karakterler değişebilmektedir.)



Soru: 320 kalemden oluşan bir ihracat için e-Arşiv Portal'
dan ihracat faturamızı kesmek istedik.

Fakat 240. satıra geldiğimizde, düzenle
bölümünden tekrar girmek istediğimizde sistemde "sayfa
yanıt vermiyor." şeklinde uyarı ile karşılaşıyoruz. Sayfanın
yanıt vermesini bekliyoruz ancak bir türlü e-Arşiv Portal’
dan yarım kalan faturamızı kesemiyoruz. Ne yapmalıyız?

Teknik olarak e-Arşiv Faturada satır sınırlaması
bulunmamaktadır. Ancak faturanın düzenlendiği cihazın
donanımı veya internet bağlantı hızının gücüne bağlı
olarak GİB Portal uygulamasında “sayfa yanıt vermiyor”
şeklinde hata alınabilmektedir. Bu tipte belge
düzenleyecek mükellefler Başkanlığımızca yetkilendirilmiş
özel entegratörlerden hizmet alabilirler.





Mal hareketlerinin elektronik ortamda düzenli bir

şekilde izlenebilmesi amacıyla; Kanunun 230 uncu
maddesinin birinci fıkrasının beşinci bendine göre hali

hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk

irsaliyesi” nin, elektronik belge olarak elektronik ortamda

düzenlenmesi, alıcısına elektronik ortamda iletilmesi ve

elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin

yapılan düzenlemeler bu bölümün konusunu

oluşturmaktadır. e-İrsaliye belgesi, yeni bir belge türü

olmayıp, kağıt ortamdaki “sevk irsaliyesi” belgesi ile aynı

hukuki niteliklere sahiptir.



e-İrsaliye’ de aşağıda yer alan bilgilerin bulunması zorunludur:

a) e-İrsaliyenin düzenlenme tarihi ve belge numarası.

b) e-İrsaliyeyi düzenleyenin adı/soyadı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve vergi
kimlik numarası.

c) Müşterinin adı/soyadı, ticaret unvanı, varsa vergi dairesi ve vergi kimlik numarası,
işyeri adresi ve farklı ise teslimat adresi.

d) Taşınan malın nevi, miktarı.

e) Fiili sevk tarihi ile saat ve dakika olarak fiili sevk zamanı.

f) Başkanlık sistemlerinden elektronik ortamda sorgulanması, doğrulanması ve
görüntülenmesine imkân vermek üzere, Başkanlık tarafından bilgi içeriği belirlenen
karekod veya barkod (Başkanlık tarafından ebelge.gib.gov.tr adresinden yapılan
duyuruda belirtilecek tarihten itibaren).

!!! Ayrıca, 1/9/2021 tarihinde e-İrsaliye uygulaması kapsamında güncellenen
schematron dosyası ile posta kodu bilgisi de e-İrsaliye üzerinde bulunması gereken
zorunlu bir alan olarak eklenmiştir.. İhracat işlemlerinde posta kodu bilgisi alanına
çıkış yapılan gümrük bölgesinin posta kodunun yazılması gerekmektedir.



e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı mükelleflerce gerçekleştirilen mal

ihracı sırasında da e-İrsaliye düzenlenmesi zorunludur. Bu kapsamda
düzenlenecek e-İrsaliyeler, ihracat işlemlerinde düzenlenen e-
Faturalardan farklı olarak Ticaret Bakanlığı adına değil, doğrudan
yurtdışındaki müşteri adına düzenlenecektir. Bununla birlikte söz
konusu müşterinin aynı zamanda Türkiye’de mukim bir mükellef
olması durumunda ilgili mükellefin VKN ya da TCKN bilgileri,
Türkiye’de mukim bir mükellef olamaması halinde ise VKN alanına
on (10) adet iki (2) (2222222222) girilmek suretiyle e-İrsaliye
düzenlenecektir. Düzenlenen e-İrsaliye, müşterinin Türkiye’de mukim
ve e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olması durumunda doğrudan ilgili
mükellefe, diğer durumlarda ise GİB Sanal Alıcı’sına gönderilecektir.



İhracat işlemlerinde e-İrsaliye belgesinin iptali,

yeni bir e-İrsaliye düzenlenip açıklama alanına iptal

olan e-İrsaliye belgesinin tarih ve belge numarası ile

iptal sebebine ilişkin not yazılarak yapılabilmektedir.
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