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E-Fatura
q Kağıt faturanın karşılığı bilgileri içeren, uluslararası bir formatta (UBL) standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip elektronik belgedir. 
q Mükellefler E-Arşiv Fatura Uygulamasını, kendi bilgi işlem sistemi veya Başkanlıktan izin almış özel entegratör bilgi işlem sistemi üzerinden olmak üzere iki yöntemle kullanabilirler.
q MEVCUT MÜKELLEFLER

§ Yıllık cirosu 10 milyon TL üstü tüm firmalar
§ Tütün Alkol Petrol piyasalarında üretici ve dağıtıcılar
§ Yıllık  cirosu 5 milyon TL üstü olan ve internetten sipariş alan firmalar

q BEKLENEN MÜKELLEFLER
§ SGK ya fatura kesen tüm eczane, optikci ve medikalciler 
§ Yıllık cirosu 5 milyn TL üstü olan tüm firmalar
§ Tüm Petrol istasyonları
§ Turizm Lisanslı tüm otel, tur operatörü ve taşımacılar
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E-Arşiv Fatura
q Firmaların bireysel müşterilerinin bildirdikleri herhangi bir mail adresine PDF formatında fatura göndermeleri veya müşterilerine baskı vermeler, ve Elektronik Fatura (UBL) formatında saklamaları anlamına gelir.
q Mükellefler E-Arşiv Fatura Uygulamasını, kendi bilgi işlem sistemi veya Başkanlıktan izin almış özel entegratör bilgi işlem sistemi üzerinden olmak üzere iki yöntemle kullanabilirler.
q MEVCUT MÜKELLEFLER

§ Yıllık  cirosu 5 milyon TL üstü olan ve internetten sipariş alan firmalar
q BEKLENEN MÜKELLEFLER

§ Yıllık  cirosu 5 milyon TL üstü olan tüm firmalar
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q Vergi Usul Kanununa ve veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerin uluslararası bir formatta (XBRL) standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, kağıt defter ile aynı hukuki niteliklere sahip kayıtlar bütünüdür.
q MEVCUT MÜKELLEFLER

§ Yıllık cirosu 10 milyon TL üstü tüm firmalar
§ Tütün Alkol Petrol piyasalarında üretici ve dağıtıcılar

q BEKLENEN MÜKELLEFLER
§ SGK ya fatura kesen tüm eczane, optikci ve medikalciler 
§ Yıllık cirosu 5 milyon TL üstü olan tüm firmalar
§ Tüm Petrol istasyonları
§ Turizm Lisanslı tüm otel, tur operatörü ve taşımacılar

E-Defter



E-Fatura ve E-Arşiv Fatura Avantajlar 
q Fatura basım ve gönderim masraflarında azalma
q Elektronik ortamda arşivleme olanağı ile arşivleme maliyetlerinde azalma ve belgelere hızlı erişim
q Operasyonel etkinlik ve verimlilik artışı
q Hızlı mutabakat ve nakit akışı.
q Elektronik iç ve dış denetim için uygun altyapı
q Uluslararası standartlara uyum
q Hızlı uyuşmazlık çözümü
q Kağıt tasarrufu sayesinden çevrenin korunmasına katkı
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q Defter Basım Masrafı Yok
q Noter Onay Masrafı Yok
q Aylık/Yıllık E-Defter Onaylama Masrafı Yok
q Aylık/Yıllık E-Defter Arşiv Masrafı Yok
q Defter Bilgilerini Üçüncü Kişilerle Paylaşma Kaygısı Yok

E-Defter Avantajları



E-Fatura Özel Entegratör Seçimi
q GİB onaylı e-fatura, e-arşiv fatura, e-bilet özel entegratörlük ve yasal geçerli saklamacı 

kuruluş lisanslarının tamamına haiz mi ? 

q Bilgi güvenliği için TS ISO IEC 27001 veya ISO27001 belgelerine, iş sürekliliği için ISO22301 
belgesine, Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Sistemi için TS ISO IEC 20000,  ISO 20000 ve  
yasal geçerli süreç ve arşivleme için TS 13298 belgelerine sahip mi?

q Geliştirdiği mali mühür sertifikası ve e-imza uygulamalarının, TUBİTAK-BİLGEM Kamu 
Sertifikasyon Merkezinden uluslararası teknik standartlara uygunluğunu almış mı?

q Elektronik fatura ve arşiv fatura trafiğinde herhangi bir kesinti olmaksızın 7 gün 24 saat iş 
sürekliliğini sağlayabilecek yapıda kurulduğuna dair BTK ve GİB tarafından yetkilendirilmiş 
kurumlarca denetlenmiş mi, belgesini almış mı?
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Özel Entegratör Seçimi
q Uygun, güçlü alt yapıya ve yazılıma sahip olduğunu gösterir müşteri ve fatura trafiğine sahip mi? 
q Kullandığınız ERP ve muhasebe programlarına uygun referansları var mı, konuştunuz mu? 
q Sahada uygulama yapacak ve eğitim verecek deneyimli personel sayısı var mı?
q Size özel müşteri temsilcisi atıyor mu?
q Her gece veya resmi tatilde nöbetçileri var mı, her lisans için ayrı mı?  
q Aylık sabit, yıllık sabit, güncelleme, kota aşımı gibi etik olmayan aldatıcı ve gizli tarifeler uyguluyor mu? Kalan kontörünüz ay sonu yıl sonu yakıyor mu?Etik Tarife: Sadece Entegrasyon Ücreti ve Kontör Ücreti
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• Akıllı VKN Uygulaması: En çok bilinen 86 ERP ve muhasebe programından fatura düzenlenip kaydet butonuna basıldığında faturanın muhatabı müşterinin VKN numarasına göre; bu faturanın E-Fatura olarak mı, E-Arşiv Fatura olarak mı yoksa yazıcıya kağıt fatura olarak mı gönderileceğini E-Fatura sisteminin kendisi Gelir İdaresi Başkanlığı ile online haberleşerek otomatik karar verebilmeli ve gönderebilmelidir. 
• Gelen Faturaların Stoklara Yazdırılması: Gelen E-Faturaların ticari bilgilerinin ve içeriklerinin kullanılan muhasebe programı stoklarına ve carilerine işlenmesi işlemidir. Bu özellik tüm faturaları kapsamaktadır, mal alış, satış, hizmet, masraf vb.
• E-Defter uygulamasına defterlerin aktarılması: Eğer firma E-Defterini fatura düzenlediği programdan farklı muhasebe programında tutuyorsa ya da şirket dışında mali müşavir ofisinde tutturuyorsa; E-Fatura sisteminden tüm gelen giden E-Faturaların ve E-Arşiv Faturaların E-Defterin tutulduğu muhasebe programına tam uygun olarak dijital XML ya da excell olarak aktarılması.

EDM Rekabet Üstünlükleri
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EDM Rekabet Üstünlükleri
• %95 Depository Sıkıştırma:  Bu özellikle E-

Fatura, E-Arşiv Fatura ve E-Defter verileri 
özel entegratörün sistemlerinde depository 
sıkıştırma tekniği kullanılarak %95 oranında 
sıkıştırılır. Böylece muhasebecinin fatura 
düzenlenlerken, gelen faturaları kabul ya da 
ret ederken ve geçmiş faturaları irdelerken 
internetin çok kısıtlı hızlarda olduğu (EDGE, 
bakır kablo vb.) durumlarda binlerce fatura 
üzerinde rahatça çalışabilir. 

• Tek Panelden Tüm Mükelleflere Erişim: Mali 
müşavir ve muhasebeciler için mükemmel 
bir özellik. Tek ara yüzden tüm mükelleflerin 
geçmiş tüm e-fatura ve e-defterlerine 
programları ne olursa olsun tek user name 
ve tek şifre ile online erişim.

• 3DS Güvenlik Sistemi: Mükelleflerin E-
Fatura, E-Arşiv Fatura ve E-Defter verileri 
özel entegratör sistemlerinde şifrelenerek 
saklanır. Kötü niyetli kişiler verilerin server 
sunucularını dahi ele geçirse şifreleri 
çözemezler ve bilgilere erişemezler.

• Tam Metin Arama: Genellikle saklanan 
faturaları yıllar sonra sadece tarih ya da 
gönderici / alıcı bilgisi ile ulaşmak 
hatırlamadaki zorluklar dolasıyla zaman 
almaktadır. Halbuki tam metin arama 
özelliği ile E-Fatura, E-Arşiv Fatura ve E-
Defter içerisinde herhangi bir ya da birden 
fazla kelime ya da sayı hatırlanıyorsa ilgili 
fatura ya da defterin ilgili kısmını saniyeler 
içerisinde ulaşılabilir.



EDM Rekabet Üstünlükleri
• Süreç Yönetimi: Gelen faturaların 

miktarına, gönderen firmaya göre 
belirlenen kıstaslar eşliğinde kabul ya 
da ret edilmeden önce onay 
makamlarından geçmesi ve 
muhasebeciye bu onaydan sonra işlem 
için iletilmesi. Aynı şekilde gönderilen 
faturaların miktara ve gönderilen 
firmaya göre gönderilmeden önce onay 
makamlarından geçmesi özelliğidir.

• Şube Yönetimi: Aynı VKN’ye sahip olan 
bir firmanın çok sayıda şubesi için farklı 
şube numaraları oluşturulabilmesi ve 
böylece giden ve gelen faturaların 
hangi şube ile ilgili olduğu faturanın 
alıcısı ya da göndericisi tarafından 
bilinmesi faturaların en kısa şekilde 
doğru şubeye direk ulaşmasını sağlar. 
Bu özellik farklı şube numarası yerine 
faturaya işlenen barkod özelliği ile 
yapılabilir.

• Toplu Fatura Yönetimi: İstenilen ya da 
belirli kriterlere göre seçilen faturaların 
toplu olarak PDF, Excel vb. doküman 
haline getirilip dilenirse toplu olarak e-
mail olarak gönderilebilmesi ya da 
yazıcıdan basılması özelliğidir.

• Zaman ve mekândan bağımsız sınırsız 
kullanıcı: Farklı fişlerde, illerde bile 
olsa, hatta evinden köyünden sınırsız 
kullanıcı yetkisine göre fatura düzenler, 
gönderir, görüntüler, kabul eder, 
reddeder.



E-Maliye Servisleri Süreç



Uyumlu ERP ve Muhasebe Programları
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Uyumlu ERP ve Muhasebe Programları
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DİĞER E DÖNÜŞÜM 
HİZMETLERİMİZ



q Elektronik imza; Başka bir elektronik veriye (e-posta, e-belge, PDF, Powerpoint, Word, Excel vs.) eklenen ve bu veriyi imzalayan kişinin kimliğini doğrulama ve verinin bütünlüğünü yasal geçerli olarak garanti etme amacıyla kullanılır.
q Klasik ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir hatta üstündür, zira sahte imzayı önler, belgelerin herhangi bir tahrife uğramaksızın iletilmesini sağlar.
q MERSİS kaydı, çeşitli devlet kurumlarında işlemler, e-devlet işlemleri vb için tüm bireysel ve kurumsal firmalara zorunlu
q NEDEN EDM İMZA

§ Anında teslim
§ Yerinde kurulum desteği
§ VIP özel kutusunda teslim
§ En güvenilir e-imza sertifika alt yapısı
§ E-Devlet uygulamalarıyla, tüm ERP ticari yazılımlarla, EBYS ve otomasyon sistemleri ile tam uyumlu
§ Uluslararası standartlar ve geçerlilik

EDM E-İmza
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EDM İmza Nasıl Alınır?
q Nitelikli Elektronik  Sertifika sahiplerinin e-imza kullanmaya başlamadan önce 5070 sayılı kanuna göre yüz yüze kimlik tespiti yapılması gerekmektedir.
q Türkiye genelinde yaygın Elektronik Dönüşüm Merkezlerimizi ziyaret ederek,  ya da 0850 723 63 36 nolu müşteri hizmetlerimizi arayarak elektronik imzanızı yerinizde teslim alabilirsiniz.
q Noter  kanalı ile yaptırdığınız kimlik tespit belgesini e-imza için gerekli evraklarla birlikte EDM BİLİŞİM A.Ş. adresine göndererek.
q E-imza için gerekli belgeler:

1. Bireysel Başvuru: 
• T.C. Kimlik No ‘ sunun yazılı olduğu kimlik veya Sürücü Belgesi Fotokopisi 
• Nitelikli Elekrtonik Sertifika ‘’NES’’ Başvuru Formu ve ‘’NES’’ Son Kullanıcı Taahhütnamesi 

2. Kurumsal Başvuru: 
• T.C. Kimlik No ‘ sunun yazılı olduğu kimlik veya Sürücü Belgesi Fotokopisi 
• Her bir kullanıcı için Nitelikli Elekrtonik Sertifika ‘’NES’’ Başvuru Formu ve ‘’NES’’ Son Kullanıcı 

Taahhütnamesi.
• Ticaret odası faaliyet belgesi (ASLI) (6 ay içinde alınmış) ve imza sirküleri (ASLI)
• Kurumda, çok sayıda kullanıcı için imza talebi söz konusu olduğunda ayrıca ‘’Kurumsal Başvuru 

Sözleşmesi’’  imzalanır.
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KEP
q Kayıtlı elektronik posta (KEP): gönderici ve alıcı kimliklerinin belli olduğu, gönderi zamanının ve içeriğin değiştirilemediği, alıcının inkar edemediği, KEP postasını açmasa dahi 3 gün içinde almış okumuş ve anlamış olduğu hukuken kesinleşen, uyuşmazlık durumunda hukuki geçerliliği olan güvenli elektronik posta hizmetidir.
q KEP sisteminde gönderi ile ilgili aşağıdaki deliller oluşturulur ve 20 yıl süreyle saklanır: 

§ Gönderi zamanı
§ Gönderici ve alıcı kimlikleri
§ Teslim edilme zamanı
§ Okunma zamanı
§ İçeriğin bütünlüğü

q Tüm devlet kurumlarından tebligat alma, çeşitli devlet kurumlarında işlemler için tüm kurumsal firmalara zorunlu (limited, anonim ve komandit şirketler)



Neden EDM KEP
q İstanbul Ankara 3 Yedekli Saklama
q TS13298 T1 BELGESİ Kapsamında Yasal Geçerli Arşivleme
q Yerinde kayıt ve imza doğrulama yetkisi ile anında KEP adresi sağlama
q Özelleştirilebilir Süreç Yönetimi İçeren Kep Yönetim Sistemi
q Müşteri Kurumun Kullandığı ERP, EBYS, Ticari Programlar ve Diğer Başka Programlarla Tam Entegrasyon
q 3DS GÜVENLİK SİSTEMİ Sayesinde Üstün Şifre Güvenliği ile Saklama
q %98 sıkıştırma olanağı sağlayan depository arşiv modülü
q Ücretsiz SMS Bildirimi
q 250 MB ücretsiz yasal geçerli saklama veri alanı



EDM Muhasebe Yedekleme
q Muhasebenizi tüm kayıtlarıyla ve programlarıyla birlikte, e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv faturaya entegre olarak, güvenli bir şekilde saklayan EDM Bilişim çözümüdür.
q Sadece veritabanı değil tüm sistemi yedekleme (SQL Server, windows, exchange vb)
q İsteğinize göre online incremental ya da ayarlanmış zamanlı yedekleme sağlar
q Yüksek güvenlikli ve ISO sertifikalı sunucularda, İstanbul ve Ankara Yedekli olarak saklanır.
q Sizi ihtiyacınız olmayan kapasite için bedel ödemek zorunda bırakmaz. e-Yedekleme, ihtiyacınız kadar yedekleme sağlar.
q Kötü amaçlı kullanımlar için silinemez içerik özelliği vardır.
q %98 depository arşiv metoduyla yüksek sıkıştırma ve hızlı mobil erişim sağlar.
q Tüm veriler 3DS 32 bit ile şifrelenir.



Neden EDM Muhasebe Yedekleme
q İsteğinize göre online incremental ya da ayarlanmış zamanlı yedekleme sağlar
q Yüksek güvenlikli ve ISO sertifikalı sunucularda, İstanbul ve Ankara Yedekli olarak saklanır.
q Sizi ihtiyacınız olmayan kapasite için bedel ödemek zorunda bırakmaz. e-Yedekleme, ihtiyacınız kadar yedekleme sağlar.
q Kötü amaçlı kullanımlar için silinemez içerik özelliği vardır.
q %98 depository arşiv metoduyla yüksek sıkıştırma ve hızlı mobil erişim sağlar.
q Şirket belgeleriniz yanı sıra dilediğiniz kişisel belgelerinizi de yedekleyebilirsiniz.
q Basit ara yüz ve basit kullanımlıdır.
q 7/24 Kesintisiz hizmet ile desteklenir.



E-Yedekleme Çalışma Süreci
q Müşteri için sistemde müşteri kullanıcısı tanımı yapılır.
q Yedeklenecek her sisteme e-Yedekleme yazılımı yüklenir.
q Müşteri sistemleri üzerinden, e-Yedekleme Yönetim Sistemi’nde tanımlanan kullanıcı ile giriş yapıldığında, atanan e-Yedekleme ortamına yedek alma ve yedekten dönme etkinleştirilir.
q Planlanan yedekleme, planına uygun olarak e-Yedekleme ortamına aktarılır.
q Müşteri, e-Yedekleme yazılımı veya Web Erişim Arayüzü aracılığı ile dilediği yerden dosyalarına erişim sağlar.



Sertifikalarımız



Sertifikalarımız









Teşekkür Ederiz
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