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Konu: e-fatura iptal portalı ile e-fatura izleme/analiz aracı programı kullanıma 

açılmıĢtır 

1-Temel Senaryoda Düzenlenen Faturaların Ġptal Edilebileceği e-Fatura Ġptal Portalı 

Kullanıma AçılmıĢtır  

Fatura uygulamasında "Temel Fatura" senaryosunda düzenlenen ancak e-Fatura 

uygulamasına ilişkin sistem üzerinden Kabul veya Red yanıtı dönülemeyen e-Faturaların, 

elektronik ortamda iptal talebinin e-Faturanın düzenleyicisi tarafından oluşturulması ve iptal 

taleplerinin elektronik ortamda muhatabı alıcıları tarafından onaylanmasını sağlamak 

amacıyla, GİB’ce "e-Fatura İptal Portalı" oluşturulmuştur. 

(http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/Temel_Fatura_Iptal_Portali_Kullanim_Kilav
uzu.pdf) 

Temel fatura senaryosunda düzenlenen e-faturalara ancak harici itiraz yolları ile itiraz 

edilebilmekte, e-fatura uygulamasına ilişkin sistem üzerinden itiraz -red- edilememekteydi. 

GİB tarafından oluşturulan e-Fatura İptal Portali aracılığı ile iptal işlemleri, bundan sonra e-

fatura uygulamasına ilişkin sistem üzerinden muhatabına iletilen red yanıtı olarak 

değerlendirilerek, sistem içi itiraz mekanizması olarak kabul edilecektir. 

e-fatura uygulamasına taraf olanların birbirlerine yönelik düzenlemiş oldukları, e-faturalara 

sistem üzerinden (gerek ticari fatura senaryosunda düzenlenmiş faturalar için e-fatura sistemi 

üzerinden, gerekse temel fatura senaryosunda düzenlenmiş faturalar için e-fatura iptal portalı 

üzerinden) itiraz edebilecekleri gibi harici itiraz yollarını (noter aracılığıyla, taahhütlü 

mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi 

ile) kullanılmasına engel değildir.. Ancak harici itiraz yolları ile gerçekleştirilen itiraz 

işlemleri  sonucuna göre faturanın iptal edilip edilmediğinin, e-fatura sistemi üzerinden takip 

edilmesi mümkün olamayacaktır. Bu nedenle e-fatura sistemi üzerinde söz konusu faturalar 

satıcısı tarafından düzenlenmiş ve alıcısı tarafından da itiraz/iptale konu edilmemiş olduğu 

durumda, elektronik ortamda yapılacak kontrol ve denetimlerde mükelleflerin ilave açıklama 

yapmalarına , bu itiraz ve iptal işlemlerini haricen gerçekleştirdiklerine ilişkin tevsik edici 

belgeleri ilgililere sunma ve ibraz edilmek üzere muhafaza edilmesini gerektirecektir. 

Bu nedenle, ticari fatura senaryosunda düzenlenen e-faturalara e-Fatura uygulaması 

üzerinden, temel fatura senaryosunda düzenlenen e-faturalara da "e-Fatura İptal Portalı" 

üzerinden itiraz/iptal işlemlerini gerçekleştirilmesi özellikle sistem bilgileri ile beyan, 

bildirim ve formlardaki bilgilerin uyumluluğunun sağlanması açısından önemlidir. 
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2-E-Fatura Ġzleme Ve Analiz Aracı Programı Yayına Alındı 

 

Birden fazla e-faturayı aynı anda listeleyebilen ve excel çıktı üretebilen e-fatura İzleme ve 

Analiz Aracı programı efatura.gov.tr adresinde ana sayfada mükelleflerin erişimine 

sunulmuştur. Bu program ile e-Fatura kullanıcılarının döndüğü uygulama yanıtlarının yanı 

sıra Ticaret Bakanlığı üzerinden gönderilen ihracat ve yolcu beraberi eşya ihracı e-Faturaları 

için de Gümrük onayı ve red bilgisine ulaşılabilmektedir. 

  

Bilgilerinize    sunulur. 
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Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya iliĢkin genel bilgiler içermekte olup 

konu hakkında ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmeniz önerilir. 
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