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Neden E-Devlet Çözümleri?
Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 
tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura, veri format ve standardı Gelir 
İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması 
gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin 
merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir. 
e-fatura yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere e-fatura yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere 
sahiptir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen e-fatura uygulamasında 
amaç tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı 
arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu 
sağlayan bir sistem oluşturmaktır. Bunun için yurt 
dışı uygulamalar incelenerek başarıya ulaşmış 
e-fatura işleyişleri dikkate alınmış ve Gelir İdaresi 
Başkanlığı tarafından açık kaynak bir standart olan Başkanlığı tarafından açık kaynak bir standart olan 
XML tabanlı ticari hayatın tüm süreçlerini içerecek 
şekilde etiketlemelere sahip olan uluslararası 
bir standart olan UBL-TR benimsenmiştir.

Tüm BarkoPOS Paketleri e-fatura 
paketi ile online veya offline 
çalışmaktadır. 
Hiçbir ara yazılıma ihtiyaç duymadan Hiçbir ara yazılıma ihtiyaç duymadan 
tüm işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
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e-Fatura Uygulaması

e-fatura Uygulaması Kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip, elektronik 
ortamda hazırlanan,fiziksel saklama alanı ile arşivleme ihtiyacı ve kaybolma 
riski olmayan, geriye dönük fatura sorgulama ve inceleme işlemlerinin yapıldığı, 
böylece muhasebe işlemlerini ve nakit yönetimini kolaylaştırarak operasyon 
maliyetleri düşüren ve çevreyi koruyan bir üründür.
· E-fatura ile beraber kâğıt faturalardan kurtulursunuz.· E-fatura ile beraber kâğıt faturalardan kurtulursunuz.
· E-fatura sistemi ile beraber geçmişe dönük fatura arama ve 
bunun için vakit kaybetme derdi ortadan kalkar. ;
· E-fatura sisteminin güvenliği sayesinde şirketinizin fatura 
bilgileri güvende ve sizden başkası bunu görüntüleyemez.
·Aynı zamanda siz de başka firmaların fatura bilgilerini 
görüntüleyemezsiniz.
· E-fatura sayesinde maliyetlerinizi TL’den kuruşa · E-fatura sayesinde maliyetlerinizi TL’den kuruşa 
düşürebilirsiniz.
· E-fatura ile Noter Onay maliyetlerini ortadan 
kaldırabilirsiniz.
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e-Arşiv Uygulaması

e-Arşiv Uygulaması e-fatura mükellefi olmayan müşterilerinize elektronik 
ortamda düzenleyip gönderebileceğiniz ve 2. nüshalarını elektronik ortamda 
saklayabileceğiniz; geri kalan tüm işlemlerinizde e-fatura ile aynı avantajlara 
sahip bir üründür. Güvenli bir sistemle hızlı bir şekilde faturalar görüntülenebilir, 
muhasebe işlemleri ve nakit yönetiminiz kolaylaşır. 

e-İrsaliye Uygulaması

e-İrsaliye kullanacak müşterilerimiz, e-fatura panelinden irsaliyelerini tek tuş ile 
gönderebilirler.

e-Makbuz Uygulaması

e-Makbuz kullanacak müşterilerimiz, e-fatura panelinden makbuz uygulamasını 
kullanabilirler.
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Tüm  soru ve talepleriniz 
için aşağıdaki iletişim bilgilerimizden bize 

7/24 ulaşabilirsiniz.

Bilgi için : 0850 441 7 441
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