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1. Giriş
Bu kılavuz QNB eFinans e-İrsaliye ürününün kullanımı hakkında bilgi vermek amacıyla
hazırlanmıştır.
e-İrsaliye sistemi ise hazırlanan elektronik irsaliyelerin taraflar arasında sağlıklı ve güvenli bir
şekilde dolaşımını sağlamak için geliştirilmiştir.
e-İrsaliye Sisteminde,
-

Sistemde kayıtlı kullanıcılara e-İrsaliye gönderilebilir, kullanıcılardan e-İrsaliye
alınabilir.
Gönderilen ve alınan e-İrsaliyeler için tüm süreçler takip edilebilir.
Gönderilen veya alınan e-İrsaliyeler arşivlenebilir.
e-Posta ile uyarı tanımlanabilir.
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2. e-İrsaliye

Şekil 1 e-İrsaliye Menüsü

2.1.

Giden İrsaliye İşlemleri

Yeni irsaliye oluşturulması, oluşturulan irsaliyenin gönderilmesi, gönderilen irsaliyenin
durum takibi ve arşivleme gibi işlemler bu ekranlardan gerçekleştirilir.
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Şekil 2 Giden İrsaliye İşlemleri Menüsü

2.1.1. Taslak İrsaliyeler
Bu ekranda yeni irsaliye oluşturma, irsaliye düzenleme, imzalama gönderme işlemi,
iptal işlemi ve irsaliye indirme işlemleri yapılabilir.
Alıcı VKN, Alıcı Adı, İrsaliye Numarası, İrsaliye Tarihi, Tutar Aralığı kriterlerine göre
sorgulama yapılarak istenilen taslak irsaliye/irsaliyeler listelenebilir. Taslak
irsaliyeler ekranındaki;





“Yeni İrsaliye” düğmesi ile yeni irsaliye oluşturulabilir.
“Düzenle” düğmesi ile oluşturulan taslak irsaliye düzenlenebilir.
“İptal” düğmesi ile taslak irsaliye iptal edilebilir.
“İmzala Gönder” düğmesi ile seçilen taslak irsaliye/irsaliyeler imzalanıp
gönderilebilir.
 “İndir” düğmesi ile seçilen irsaliye/irsaliyeler HTML, PDF, UBL formatlarında
indirilebilir.
 Seçilen irsaliye üzerine sağ tuş ile tıklanıp irsaliye kopyalama işlemi
yapılabilir.
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Şekil 3 Taslak İrsaliyeler Ekranı Sorgu Alanı

İrsaliyenin üzerine çift tıklanarak irsaliye görüntülenebilir. İrsaliye içeriğinde alıcı
satıcı bilgileri, irsaliye bilgileri (irsaliye numarası, irsaliye tarih ve zamanı, sevk tarihi
ve zaman, ETTN vb.), taşınan mal bilgileri, nakliye bilgileri, açıklamalar ve notlar
bulunmaktadır.
İrsaliye içeriğinde üst bölümde bulunan;
 “Yazdır” düğmesi ile taslak irsaliye yazdırılabilir.
 “İndir” düğmesi ile taslak irsaliye HTML, PDF ve UBL formatında indirilebilir.
 “e-Posta ile Gönder” düğmesi ile taslak irsaliye belirtilen e-posta adresine
HTML, PDF ve UBL formatlarında gönderilebilir.
 “Şablon” düğmesi ile taslak irsaliye, irsaliyeye ait şablon veya varsayılan
şablon ile görüntülenebilir.
 “Görüntüleyici” düğmesi ile taslak irsaliye, varsayılan görüntüleyici veya
alternatif görüntüleyici ile görüntülenebilir.

5

Şekil 4 İrsaliye Görüntüleme Ekranı

İRSALİYE OLUŞTURMA: Taslak irsaliyeler ekranında yeni irsaliye düğmesine
basılarak irsaliye oluşturma ekranı açılır. İrsaliye oluşturma ekranında, İrsaliye
Bilgileri, Sipariş Bilgisi, Satıcı Bilgileri, Alıcı Bilgileri, İrsaliye Kalemleri, İlave
Dokumanlar, Nakliye Bilgileri, Not ve İrsaliye Şablonu alanları bulunmaktadır.
(e-İrsaliye Oluşturma ekranına ulaşmak için e-İrsaliye/ Giden İrsaliye İşlemleri/ Yeni
İrsaliye Oluştur ekranı da kullanılabilir.)
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a.) İrsaliye Bilgileri: Bu alanda UBL Versiyon Numarası, Özelleştirme Numarası,

İrsaliye ETTN, İrsaliye Numarası, İrsaliye Türü, İrsaliye Tipi, Şube, Seri numarası,
b.) İrsaliye Para Birimi, İrsaliye Tarihi ve İrsaliye Zamanı bilgileri bulunmaktadır.

Şekil 5 İrsaliye Oluşturma Ekranı Bölümleri

İrsaliye Türü, İrsaliye Tipi, İrsaliye Tarihi ve İrsaliye zamanı alanları zorunlu
alanlardır. İsteğe bağlı olarak şirket üzerinde tanımlı olan şubelerden biri seçilerek
şubeli irsaliye oluşturulabilir. Aynı şekilde şirket veya şube üzerinde irsaliye için
tanımlanan seri numarası seçilebilir. İrsaliye numarası seçilen seri numarası ile
oluşturulacaktır.
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Şekil 6 İrsaliye Bilgileri Alanı

c.) Sipariş Bilgisi: Bu alanda sipariş numarası ve sipariş tarihi bilgileri
bulunmaktadır.

Şekil 7 Sipariş Bilgileri Alanı

d.) Satıcı Bilgileri: Bu alanda teslim eden ad ve soyad bilgileri, sevk eden bilgileri
ve asıl satıcı bilgileri bulunmaktadır.

Şekil 8 Teslim Eden Bilgileri Alanı

-

Sevk Eden Bilgileri alanında satıcı etiketi seçilebilir ve satıcı tanımları
eklenebilir. (HizmetNo, MüşteriNo vb.)
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Şekil 9 Sevk Eden Bilgileri Alanı

-

Asıl satıcı bilgileri alanında, satıcının ‘VKN/TCKN’, ‘Unvan’, ‘Ad’, ‘Soyad’,
‘Vergi Dairesi’, ‘Adres Bilgileri’ ve ‘İletişim Bilgileri’ bulunmaktadır.

Şekil 10 Asıl Satıcı Bilgileri Alanı

e.) Alıcı Bilgileri: Bu alanda teslim alan bilgileri, asıl alıcı bilgileri ve işlemleri
başlatan alıcı bilgileri bulunmaktadır.
- Teslim Alan Bilgileri alanında teslim alan alıcının ‘VKN/TCKN’, ‘Unvan’,
‘Ad’, ‘Soyad’, ‘Vergi Dairesi’, ‘Adres Bilgileri’ ve ‘İletişim Bilgileri’
bulunmaktadır. Alıcı arama alanından alıcı bilgisi yazılarak adres
defterine kayıtlı olan alıcılar seçilebilir. Yine bu alanda teslim alan için
tanımlar eklenebilir. (HizmetNo, MüşteriNo vb.)
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Şekil 11 Teslim Alan Bilgileri Alanı

-

Asıl Alıcı Bilgileri alanında, asıl alıcının ‘VKN/TCKN’, ‘Unvan’, ‘Ad’,
‘Soyad’, ‘Vergi Dairesi’, ‘Adres Bilgileri’ ve ‘İletişim Bilgileri’
bulunmaktadır. Bu alanda teslim alan için tanımlar eklenebilir.
(HizmetNo, MüşteriNo vb.)

Şekil 12 Asıl Alıcı Bilgileri Alanı
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-

İşlem Başlatan Alıcı Bilgileri alanında işlem başlatan alıcının
‘VKN/TCKN’, ‘Unvan’, ‘Ad’, ‘Soyad’, ‘Vergi Dairesi’, ‘Adres Bilgileri’ ve
‘İletişim Bilgileri’ bulunmaktadır. Bu alanda teslim alan için tanımlar
eklenebilir. (HizmetNo, MüşteriNo vb.)

Şekil 13 İşlem Başlatan Alıcı Bilgileri Alanı

f.) İrsaliye Kalemleri: Bu alanda sevk edilen malın/malların bilgileri
bulunmaktadır. “Ekle” düğmesine basarak yeni satır eklenir ve Mal, Miktar,
Birim, Birim Fiyat, Sonra Gönderilecek Miktar ve Gecikme Nedeni alanları
doldurulabilir. Bu alanın sağ alt köşesinde ise toplam tutar belirtilmektedir.

Şekil 14 İrsaliye Kalemleri Alanı

g.) İlave Dokumanlar: Bu alanda irsaliyeye eklenmek istenen ilave dokümanların
yükleme işlemi yapılmaktadır. “Satır ekle” düğmesine basılarak yeni bir satır
eklenir. Belge Numarası, Belge Tarihi, Belge Tipi alanları doldurulduktan sonra
ilave edilecek dosyanın yükleme işlemi yapılabilir.
11

Şekil 15 İlave Dokumanlar Alanı

h.) Nakliye Bilgileri: Bu alanda, sevk tarihi ve zamanı, Nakliye Firma Bilgileri,
Sürücü bilgileri ve Taşıyıcı Araç Bilgileri alanları bulunmaktadır. Sevk tarihi ve
sevk zamanı zorunlu alanlardır.
- Nakliye Firma Bilgileri nakliye firmasının unvan, vergi dairesi, adres ve
iletişim bilgilerinin yazıldığı alandır.
- Sürücü bilgileri alanında, “Ekle” butonuna basarak eklenen yeni satırda
sürücünün ad soyad unvan ve kimlik numarası bilgileri eklenebilir.
- Taşıyıcı Araç Bilgileri alanına aracın plakası ve dorse numarası
yazılabilir.

Şekil 16 Nakliye Bilgileri Alanı
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i.) Not: Oluşturulacak irsaliye için notların yazıldığı alandır. “Yeni Not Alanı Ekle”
düğmesi ile irsaliyeye birden fazla not alanı eklenebilir. ”Son Not Alanını Sil”
düğmesi ile en sona eklenen not alanı silinebilir.

Şekil 17 Not Alanı

j.) İrsaliye Şablonu: Bu alanda şirket üzerinde tanımlanmış irsaliye şablonları
bulunmaktadır. İstenilen irsaliye şablonu bu alandan seçilebilir. Eğer şirket
üzerine tanımlı irsaliye şablonu yoksa irsaliye sistemde kayıtlı olan varsayılan
şablon ile oluşturulacaktır.

Şekil 18 İrsaliye Şablonu Alanı

Alanlar doldurulduktan sonra “Kaydet” düğmesine basarak irsaliye oluşturulabilir.
Yeni irsaliye oluşturulduğunda geçici irsaliye numarası verilmektedir. Gerçek
irsaliye numarası ise imzala gönder işleminden sonra verilmektedir.

2.1.2. Gönderilen İrsaliyeler
Gönderilen irsaliyelerin, listelendiği, gönderim durumlarının takip edildiği ekrandır.
Bu ekranda gönderilen irsaliyeler arşive kaldırılabilir, irsaliye tarihçesi ve gönderilen
irsaliyeye gelen irsaliye yanıtı görüntülenebilir.
Giden irsaliyeler ekranında, gönderilen irsaliyeler İrsaliye Numarası, Alıcı VKN, Alıcı
Etiket, Alıcı Adı, Şube Adı, İrsaliye Tarihi, İrsaliye Zamanı, Tutar, Yanıt Durumu, Yanıt
Detayı, Gönderim Durumu ve Gönderim Cevabı Detayı bilgilerine göre
listelenmektedir.
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Giden irsaliyeler ekranında Alıcı VKN, Alıcı Adı, İrsaliye Numarası, İrsaliye Tarihi,
Gönderim Durumu, Yanıt Durumu ve Tutar Aralığı kriterlerine göre sorgulama
yapılabilir.

Şekil 19 Gönderilen İrsaliyeler Ekranı Sorgulama Alanı

Giden irsaliyeler ekranındaki;
 “Arşive Kaldır” düğmesi ile gönderilen irsaliye/irsaliyeler arşive
kaldırılabilir.
 “İndir” düğmesi ile seçilen irsaliye/irsaliyeler HTML, PDF ve UBL
formatlarında indirilebilir.
 “Yazdır” düğmesi ile seçilen irsaliye/irsaliyeler yazdırılabilir.
 “İrsaliye Tarihçesi Göster” düğmesi ile seçilen irsaliyenin tarihçesi
görüntülenebilir.
 “İrsaliye Yanıtı Göster” düğmesi ile gönderilen irsaliyeye gelen irsaliye
yanıtı görüntülenebilir.
 “Zarf Bilgisi” düğmesi ile seçilen irsaliyenin zarf ID ve gönderim tarihi
bilgileri görüntülenebilir. Zarf indirme işlemi yapılabilir.
 “Mali Mühür Bilgisi” düğmesi ile seçilen irsaliyenin mali mühür bilgileri
görüntülenebilir.
2.1.3. Zarf Bazında Listeleme
Gönderilen irsaliyelerin zarflarının görüntülendiği ekrandır.
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Şekil 20 Zarf Bazında Listeleme

Tarih, Zarf Numarası, VKN/TCKN/Unvan, İrsaliye Numarası ve Şube’ye
göre sorgulama yapılabilir.

Şekil 21 Zarf içeriği alanı

Zarf üzerine tıklandığında ekranın alt kısmında bulunan ‘Zarf İçeriği’
bölümünden zarf içindeki irsaliyelerin Belge Numarası, Belge Türü, İrsaliye
Tipi, İrsaliye Türü, Kesim Tarihi, Yanıt Durumu ve Açıklama bilgilerine
gözlemlenebilir.
Ekranda bulunan ‘Arşive Kaldır’ düğmesi ile seçili zarf içindeki irsaliyeler
arşive kaldırılabilir.
Ekranda bulunan ‘UBL Zarf İndir’ düğmesi ile seçilen zarf UBL formatında
indirilebilir.

Şekil 22 Zarf Durum Sorgulama düğmesi
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Her zarf için satır sonunda bulunan ‘Zarf Durum Sorgulama’ düğmesine
tıklanarak zarfın GİB’ teki durumu gözlemlenebilir.

Şekil 23 Zarf Durumu Açıklama Ekranı

Açılan ekranda zarf durumu açıklaması gözlemlenebilir.

2.1.4. Giden İrsaliye Arşivi
Arşive kaldırılan gönderilen irsaliyelerin görüntülendiği ekrandır. Tarih Aralığı,
İrsaliye Numarası, VKN/TCKN/Unvan ve Şubeye göre sorgulama yapılarak istenilen
irsaliye görüntülenebilir.
Giden irsaliye arşiv ekranında irsaliyeler ETTN, İrsaliye Numarası, İrsaliye Tarihi,
İrsaliye Türü, Alıcı, Tutar, Gönderim Durumu, Yanıt Durumu, Şube ve Hash bilgilerini
göre listelenir.

Şekil 24 Giden İrsaliye Arşiv Ekranı Sorgulama Alanı

Giden İrsaliye Arşiv Ekranında;
 “İndir” düğmesi ile seçilen irsaliye/irsaliyeler UBL formatında indirilebilir.
 “İrsaliye Tarihçesi” düğmesi ile seçilen irsaliyenin tarihçesi
görüntülenebilir.
 “Mali Mühür Bilgisi” düğmesi ile seçilen irsaliyenin mali mühür bilgisi
görüntülenebilir.
 “Arşivden Çıkar” düğmesi ile seçilen irsaliye/irsaliyeler arşivden
çıkarılabilir. Arşivden çıkarılan irsaliyeler tekrar giden irsaliyeler ekranından
görüntülenebilir.
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2.1.5. Alıcısına Ulaşmayan Belgeler
Alıcısına ulaşmayan belgeler ekranlarından, alıcısına ulaşmayan zarflar, irsaliyeler
ve irsaliye yanıtları takip edilebilir.
2.1.5.1.

Alıcısına Ulaşmayan Zarflar

Alıcısına ulaşmayan zarflar ekranından, gönderilen fakat alıcısına ulaşmayan
zarflar listelenir.
Alıcısına ulaşmayan zarflar, Zarf Numarası, Oluşturulma Zamanı, Alıcı
VKN/TCKN, Alıcı Unvan/ Ad Soyad, Gönderim Tarihi, Gönderim Durumu, Cevap
Kodu ve Cevap Detayına göre listelenir.
Alıcı VKN/TCKN, Alıcı Unvan/ Ad Soyad, Şube, Gönderim Tarihi, Cevap Kodu ve
Belge Tipine göre sorgulama yapılarak istenilen belge/belgeler listelenebilir.
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Şekil 25Alıcısına Ulaşmayan Zarflar Ekranı

“Yeniden Gönder” düğmesi ile seçilen zarf/zarflar yeniden gönderilebilir.

2.1.5.2.

Alıcısına Ulaşmayan İrsaliyeler

Bu ekrandan alıcısına ulaşmayan irsaliyeler listelenir.
Alıcısına ulaşmayan irsaliyeler, zarf Numarası, İrsaliye ETTN, İrsaliye numarası,
Alıcı VKN/TCKN, Alıcı Unvan/ Ad Soyad, İrsaliye Tarihi, İrsaliye Türü, İrsaliye Tipi,
Gönderim Tarihi, Gönderim Durumu, Gönderim Cevabı Kodu, Gönderim Cevabı
Detayı ve Şube bilgilerini içerecek şekilde listelenir.

İrsaliye Türü, Alıcı VKN/TCKN, Alıcı Unvan/ Ad Soyad, İrsaliye Numarası, Şube,
Gönderim Tarihi ve Cevap Koduna Göre sorgulama yapılarak istenilen irsaliye/
irsaliyeler listelenebilir.
 “Yeniden Gönder” düğmesi ile seçilen irsaliye/irsaliyeler yeniden
gönderilebilir.
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Şekil 26 Alıcısına Ulaşmayan İrsaliyeler Ekranı

2.1.5.3.

Alıcısına Ulaşmayan İrsaliye yanıtları

Bu ekrandan alıcısına ulaşmayan irsaliye yanıtları listelenir.
Alıcısına ulaşmayan irsaliye yanıtları, Zarf Numarası, İrsaliye Numarası, İrsaliye
Yanıt Numarası, Alıcı VKN/TCKN, Alıcı Unvan/ Ad Soyad, Gönderim Zamanı,
Gönderim Durumu, Gönderim Cevabı Kodu, Gönderim Cevabı Detayı ve Şube
bilgilerine göre listelenir.
Alıcı VKN/TCKN, Alıcı Unvan/ Ad Soyad, Gelen İrsaliyenin Numarası, Gelen
İrsaliyenin Şubesi, Gönderim Tarihi ve Cevap Kodu kriterlerine göre sorgulama
yaparak istenilen irsaliye yanıtı/ yanıtları listelenebilir.
 “Yeniden Gönder” düğmesi ile seçilen irsaliye yanıtı/yanıtları yeniden
gönderilebilir.
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Şekil 27 Alıcısına Ulaşmayan İrsaliye Yanıtları Ekranı

2.2.

Gelen İrsaliye İşlemleri

Gelen irsaliye işlemleri ekranlarında gelen irsaliyeler listelenebilir, gelen irsaliyeye
irsaliye yanıtları oluşturulabilir ve arşivdeki gelen irsaliyeler listelenebilir.

Şekil 28 Gelen İrsaliye İşlemleri Menüsü

2.2.1. Gelen İrsaliyeler
Gelen irsaliyelerin listelendiği ekrandır. Gelen irsaliyeler İrsaliye Numarası,
Gönderen VKN, Gönderen Etiket, Gönderen Adı, Şube, İrsaliye Tarihi, İrsaliye
Zamanı, Tutar, Yanıt Durumu ve yanıt detayı bilgilerine göre listelenmektedir.
Gönderen VKN, Gönderen Adı, İrsaliye Numarası, İrsaliye Tarihi, Yanıtı Durumu ve
Tutar Aralığı kriterlerine göre sorgulama yaparak istenilen gelen irsaliye/irsaliyeler
listelenebilir.
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Şekil 29 Gelen İrsaliyeler Ekranı Sorgulama Alanı

Gelen irsaliye okunmamış ise yazılar koyu renk olarak görünmektedir. İrsaliye
satırının sonunda bulunan simgeler ile irsaliyenin yazdırılma ve indirilme durumları
takip edilebilir.

Şekil 30 İrsaliyenin İndirildi Durumunu Gösteren Simge

Şekil 31 İrsaliyenin İndirilmediği Durumunu Gösteren Simge

Şekil 32 İrsaliyenin Yazdırılmadığı Durumunu Gösteren Simge

Şekil 33 İrsaliyenin Yazdırıldığı Durumunu Gösteren Simge

Ekranda bulunan;
 “Arşive Kaldır” düğmesi ile seçilen gelen irsaliye/irsaliyeler arşive
kaldırılabilir.
 “İndir” düğmesi ile seçilen gelen irsaliye/irsaliyeler HTML, PDF ve UBL
formatlarında indirilebilir.
 “Yazdır” düğmesi ile seçilen gelen irsaliye/irsaliyeler yazdırılabilir.
 “İrsaliye Tarihçesi Göster” düğmesi ile seçilen gelen irsaliyenin tarihçesi
görüntülenebilir.
 “Zarf Bilgisi” düğmesi ile seçilen gelen irsaliyenin zarf bilgileri
görüntülenebilir ve zarf UBL formatında indirilebilir.
 “Yanıt Oluştur” düğmesi ile gelen irsaliyeye irsaliye yanıtı
oluşturulabilir.
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 “Diğer” düğmesi ile seçilen irsaliye/irsaliyeler okundu/okunmadı olarak
işaretlenebilir.
Yazdırıldı/yazdırılmadı
olarak
işaretlenebilir.
İndirildi/İndirilmedi olarak işaretlenebilir.
Gelen irsaliyenin üzerine çift tıklanarak irsaliye görüntülenebilir. İrsaliye içeriğinde
alıcı satıcı bilgileri, irsaliye bilgileri (irsaliye numarası, irsaliye tarih ve zamanı, sevk
tarihi ve zaman, ETTN vb.), taşınan mal bilgileri, nakliye bilgileri, açıklamalar ve
notlar bulunmaktadır.
İrsaliye içeriğinde üst bölümde bulunan;
 “Yazdır” düğmesi ile taslak irsaliye yazdırılabilir.
 “İndir” düğmesi ile taslak irsaliye HTML, PDF ve UBL formatında indirilebilir.
 “e-Posta ile Gönder” düğmesi ile taslak irsaliye belirtilen e-posta adresine
HTML, PDF ve UBL formatlarında gönderilebilir.
 “Şablon” düğmesi ile taslak irsaliye, irsaliyeye ait şablon veya varsayılan
şablon ile görüntülenebilir.
 “Görüntüleyici” düğmesi ile taslak irsaliye, varsayılan görüntüleyici veya
alternatif görüntüleyici ile görüntülenebilir.
İRSALİYE YANITI OLUŞTURMA: Ekranda bulunan “Yanıt oluştur” düğmesine
basarak seçilen irsaliye için irsaliye yanıtı oluşturulabilir.
İrsaliye yanıtı oluşturma ekranında İrsaliye Bilgileri, İrsaliye Yanıt Bilgileri, Sevk
Eden bilgileri, Teslimat Bilgisi, İrsaliye Kalemleri ve Notlar Bölümleri
bulunmaktadır.
-

İrsaliye bilgileri alanında, gelen irsaliyenin UBL versiyon Numarası,
Özelleştirme Numarası, İrsaliye ETTN, İrsaliye Numarası, İrsaliye Türü,
İrsaliye Tipi, İrsaliye Tarihi, Sipariş Numarası ve Sipariş Tarihi
bulunmaktadır. Bu bölümün altındaki ”İrsaliyeyi Görüntüle” düğmesi
ile gelen irsaliye görüntülenebilir.

Şekil 34 İrsaliye Yanıtı Oluşturma Ekranı İrsaliye Bilgileri Alanı
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-

İrsaliye Yanıt Bilgileri alanında, oluşturulacak irsaliye yanıtının ETTN,
Yanıt Numarası, Yanıt Tarihi ve Yanıt Zamanı Bulunmaktadır. Yanıt tarihi
ve zamanı zorunlu alanlardır.

Şekil 35 İrsaliye Yanıtı Oluşturma Ekranı İrsaliye Yanıt Bilgileri Alanı

-

Sevk Eden Bilgileri alanında, sevk eden VKN, unvan ve etiket bilgileri ile
teslim eden ad soyad bilgileri bulunmaktadır. Gelen irsaliye içerisinde
sevk eden bilgilerinde tanım bulunuyorsa (HizmetNo, MüşteriNo vb.)
bu alanda görüntülenebilmektedir.

Şekil 36 İrsaliye Yanıtı Oluşturma Ekranı Sevk Eden Bilgileri Alanı

-

Teslimat Bilgisi alanında, Teslim Tarihi ve Teslim Zamanı ile teslim alan
ad, soyad bilgileri bulunmaktadır. Teslim tarihi ve zamanı zorunlu
alanlardır. Ayrıca bu alanda

Şekil 37 İrsaliye Yanıtı Oluşturma Ekranı Teslimat Bilgileri Alanı
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-

İrsaliye Kalemleri alanında gelen irsaliyende belirtilen kalemler
bulunmaktadır. Kalemler satırı için, Kabul Edilmeyen Miktar, Eksik
Miktar, Fazla Miktar, Reddedilen Ürün Açıklama ve Geç Teslimat
Şikâyeti alanları doldurulabilir. İrsaliye yanıtında ret miktarı veya ret
sebebi elemanlarından hiçbirine sahip olmayan en az bir irsaliye kalemi
olmalıdır.

Şekil 38 İrsaliye Yanıtı Oluşturma Ekranı İrsaliye Kalemleri Alanı

-

Notlar alanında, irsaliye yanıtına eklenmek istenen notlar yazılabilir.
”Yeni Not Alanı Ekle” düğmesi ile birden fazla not alanı eklenebilir. ”Son
Not Alanını Sil” düğmesi ile en sona eklenen not alanı silinebilir.

Şekil 39 İrsaliye Yanıtı Oluşturma Ekranı Notlar Alanı

Belirtilen alanlar doldurulduktan sonra “Kaydet” düğmesine basarak irsaliye
yanıtı oluşturulabilir.

2.2.2. İrsaliye Yanıtları
Oluşturulan irsaliye yanıtlarının listelendiği ve imzala gönder işleminin yapıldığı
ekrandır. İrsaliye yanıtları İrsaliye Yanıt Numarası, Alıcı VKN, Alıcı Etiket, Alıcı Adı,
Yanıt Tarihi, Yanıt Zamanı, Durum, Yanıt Durumu ve Gönderim Durumu bilgilerine
göre listelenmektedir.
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Alıcı VKN, Alıcı Adı, İrsaliye numarası, İrsaliye Yanıt Numarası, İrsaliye Yanıt Tarihi
ve Durum kriterlerine göre sorgulama yapılarak istenilen irsaliye/irsaliyeler
listelenebilir.
 “Sorgula” düğmesi ile irsaliye yanıtları listelenebilir.
 “Düzenle” düğmesi ile seçilen irsaliye yanıtı düzenlenebilir.
 “İmzala Gönder” düğmesi ile seçilen irsaliye yanıtları imzalanıp
gönderilebilir.
 “İptal” düğmesi ile seçilen irsaliye yanıtları iptal edilebilir.
İrsaliye yanıtları ekranında düzenleme, iptal ve imzala gönder işlemleri sadece
taslak irsaliye yanıtları için yapılabilir.

Şekil 40 İrsaliye Yanıtları Ekranı Sorgulama Alanı

2.2.3. Gelen İrsaliye Arşivi
Gelen irsaliye arşiv ekranında, arşive kaldırılan gelen irsaliyeler listelenmektedir.
Gelen irsaliyeler İrsaliye Numarası, İrsaliye Tarihi, Geliş Zamanı, İrsaliye Tipi
Gönderen, Tutar, Yanıt Durumu, Yanıt Gönderim Durumu, Yerele Aktarım Durumu,
Şube ve Hash bilgilerine göre listelenmektedir.
Tarih, İrsaliye Numarası, VKN/TCKN/Unvan ve Şube kriterlerine göre sorgulama
yapılarak istenilen irsaliye/irsaliyeler listelenebilir.
 “İndir” düğmesi ile seçilen irsaliye/ irsaliyeler UBL formatında indirilebilir.
 “Zarf Bilgisi” düğmesi ile gelen irsaliyenin zarf bilgileri görüntülenebilir ve
zarfı indirilebilir.
 “İrsaliye Tarihçesi Göster” butonu ile gelen irsaliyenin tarihçesi
görüntülenebilir.
 “Mali Mühür Bilgileri” düğmesi ile gelen irsaliyenin mali mühür bilgileri
görüntülenebilir.
 “Arşivden Çıkar” düğmesi ile arşivde bulunan gelen irsaliye/irsaliyeler
arşivden çıkartılır. Arşivden çıkartılan irsaliye/irsaliyeler gelen irsaliyeler
ekranında görüntülenebilir.
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Şekil 41 Gelen İrsaliye Arşivi Ekranı Sorgulama Alanı

2.3.

Aktarım İşlemleri

Şekil 42 Aktarım İşlemleri Menüsü

2.3.1. Yerelden Alım İşlemleri
Yerelden alım işlemleri ekranında web servis üzerinden gönderilen irsaliye ve
irsaliye yanıtları listelenmektedir. Web servis üzerinden gönderilen belgeler Belge
anahtarı, Yerel Belge Numarası, Belge Numarası, Dosya Adı, Belge Türü, Alım
Durumu, Alım Zamanı, Güncelleme Zamanı, Kaynak, Kullanıcı Kodu, Deneme Sayısı,
Açıklama ve Şube bilgilerine göre listelenmektedir.
Tarih, Durum, Yerel Belge Numarası ve Şube kriterlerine göre sorgulama yaparak
istenen belge/belgeler listelenebilir.

Şekil 43 Yerelden Alım İşlemleri Ekranı Sorgulama Alanı
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 “Dosyayı Görüntüle” düğmesi ile yerelden alımda işleme hatası alan
belgelerin UBL içerikleri görüntülenebilir.
İşlenen belgelerin üzerine çift tıklanarak belge içeriği görüntülenebilir.
Belge içeriğinde üst bölümde bulunan;
 “Yazdır” düğmesi ile taslak irsaliye yazdırılabilir.
 “İndir” düğmesi ile taslak irsaliye HTML, PDF ve UBL formatında indirilebilir.
 “e-Posta ile Gönder” düğmesi ile taslak irsaliye belirtilen e-posta adresine
HTML, PDF ve UBL formatlarında gönderilebilir.
 “Şablon” düğmesi ile taslak irsaliye, irsaliyeye ait şablon veya varsayılan
şablon ile görüntülenebilir.
“Görüntüleyici” düğmesi ile taslak irsaliye, varsayılan görüntüleyici veya
alternatif görüntüleyici ile görüntülenebilir.

2.4. Raporlar
Rapor ekranlarında gelen ve giden irsaliye bilgileri detaylı olarak gözlemlenebilir.

Şekil 44 Raporlar Menüsü
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2.4.1. Giden e-İrsaliye Raporları
2.4.1.1.
Standart Raporlar
Giden irsaliyelerin detaylı raporlarına ulaşıldığı ekrandır.

Şekil 45 Giden İrsaliye Raporları

Giden irsaliyeler;








Alıcı bölümünde bulunan;
- TCKN/VKN
- Unvan/ Ad Soyad
Satıcı bölümünde bulunan;
- Şube
- Etiket
Kriter Aralığı bölümünde bulunan;
- Tutar
- İrsaliye Tarihi
Durumlar bölümünde bulunan;
- Gönderim Durumu
- Yerel Belge No
- Arşiv Durumu
- İrsaliye Türü
- Yanıt Durumu
- İrsaliye No
- İrsaliye Tipi

Kriterlerine göre detaylı olarak rapor sorgulama yapılabilir.
Zarf Bilgisi:
Ekranda bulunan ‘Zarf Bilgisi’ düğmesine tıklanarak seçili irsaliyenin zarf bilgileri
gözlemlenebilir.
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Şekil 46 Zarf Bilgisi

Açılan ekranda ‘Belge Zarf ID’ ve ‘Gönderim Tarihi’ bilgilerine ulaşılabilir. ‘Tamam’ düğmesine
tıklandığında ‘Giden İrsaliye Raporları’ ekranına geri dönülür. ‘Zarf İndir’ düğmesine
tıklandığında ise seçilen zarfı zip uzantılı indirilebilir.
Arşive Kaldır:
Ekranda bulunan ‘Arşive Kaldır’ düğmesi ile seçili irsaliye arşive kaldırılabilir.

Şekil 47 İşlem sonucunu belirten mesaj

İndir:
Ekranda bulunan ‘İndir’ düğmesi ile seçilen irsaliye ‘HTML, ‘PDF’, ‘UBL’ formatlarında
indirilebilir.

Şekil 48 İndirme seçenekleri

Yazdır:
Ekranda bulunan ‘Yazdır’ düğmesi ile seçilen irsaliye yazdırılabilir.
İrsaliye Tarihçesini Göster:
Ekranda bulunan ‘İrsaliye Tarihçesini Göster’ düğmesi ile seçilen irsaliyenin tarihçesi
gözlemlenebilir.
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Şekil 49 İrsaliye Tarihçesi ekranı

Açılan ekranda irsaliyenin;
İşlem Zamanı
-

Kullanıcı
İşlem
İşlem Sonucu
Zarf ETTN
İlişkili Kayıt No
İşlem Kanalı
Kullanıcı IP

Bilgileri gözlemlenebilir.
2.4.2. Gelen e-İrsaliye Raporları
2.4.2.1.
Standart Raporlar
Gelen irsaliyelerin detaylı raporlarına ulaşıldığı ekrandır.

Şekil 50 Gelen İrsaliye Raporları Ekranı

Gelen irsaliyeler;


Satıcı;
-

TCKN/VKN
Unvan/Ad Soyad



Alıcı;



- Şube
- Etiket
Kriter Aralığı;
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-

Tutar
İrsaliye Tarihi

-

Yanıt Durumu
Arşiv Durumu
İndirildi
İrsaliye Tipi
İrsaliye Türü
İrsaliye No
Okundu
Yazdırıldı
Zarf No
Belge Sıra No

Durumlar;

Kriterlerine göre detaylı olarak rapor sorgulama yapılabilir.

Arşive Kaldır:
Ekranda bulunan ‘Arşive Kaldır’ düğmesi ile seçili irsaliye arşive kaldırılabilir.

Şekil 51 İşlem Sonucunu Belirten Mesaj
İndir:
Ekranda bulunan ‘İndir’ düğmesi ile seçilen irsaliye ‘HTML, ‘PDF’, ‘UBL’ formatlarında
indirilebilir.

Şekil 52 İndirme Seçenekleri
Yazdır:
Ekranda bulunan ‘Yazdır’ düğmesi ile seçilen irsaliye yazdırılabilir.

Adres Defterine Kaydet:
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Gelen irsaliyedeki gönderici bilgileri adres defterine kaydedilebilir.

Şekil 53 Adres Defteri Kaydı
Açılan ekranda kaydedilecek adres için bir kısaltma girilerek ‘Kaydet’ düğmesine tıklanıp
göndericinin adresi bilgileri adres defterine kaydedilebilir.
Şube Değiştir:
Ekranda bulunan ‘Şube Değiştir’ düğmesi ile seçilen irsaliyenin şube bilgisi değiştirilebilir.

Şekil 54 Şube Değiştirme Ekranı
Açılan ekranda firma altına kayıtlı şubelerden biri seçilerek ‘Tamam’ düğmesi tıklanıp şube
değişikliği işlemi tamamlanabilir.
İrsaliye Tarihçesini Göster:
Ekranda bulunan ‘İrsaliye Tarihçesini Göster’ düğmesi ile seçilen irsaliyenin tarihçesi
gözlemlenebilir.

Şekil 55 İrsaliye Tarihçesi
Diğer İşlemler:
Ekranda bulunan ‘Diğer’ düğmesi ile seçilen irsaliyelerin ‘Okundu’, ‘Yazdırıldı’, ‘İndirildi’
bilgileri değiştirilebilir.
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Şekil 56 Diğer Seçenekler
-Okundu/Okunmadı: Okunmamış durumda olan irsaliyeler koyu ve kalın yazı tipinde gösterilir.
Okunmuş olan irsaliyeler normal yazı tipinde gösterilir.
-Yazdırıldı/Yazdırılmadı ve İndirildi/İndirilmedi: Belirtilen durumları değiştirilen irsaliyelerin
satır sonlarındaki simgeler şekil 57 ‘ de belirtilen şekilde gözlemlenebilir.

Şekil 57 Simgelerin Durumu

3. Yönetim

Şekil 58 Yönetim Menüsü

33

3.1.

Şirket Tanımları

Şirket tanımları ekranından bulunan
 “İrsaliye Alama Gönderme Ayarları” düğmesi ile gelen ve giden irsaliyeler için
ayarlar tanımlanabilir.
 “İrsaliye Şablonları” düğmesi ile irsaliye şablon işlemleri yapılabilir.
Ayrıca irsaliye için seri numarası tanımları da bu ekrandan yapılabilmektedir.

Şekil 59 Şirket Tanımları Ekranı "İrsaliye Şablonları" ve "İrsaliye Alma Gönderme Ayarları"
düğmeleri

3.1.1. İrsaliye Alma Gönderme Ayarları
Şirket tanımları ekranında bulunan “İrsaliye Alma Gönderme Ayarları” düğmesi ile
gelen ve giden irsaliyeler için çeşitli ayarlar yapılabilir.
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Şekil 60 İrsaliye Alma Gönderme Ayarları Ekranı

Gelen İrsaliye Ayarları
-

-

-

İrsaliyeler İrsaliye Yanıtı Verilmeden Arşive Kaldırılamasın seçeneği
seçeli ise, gelen irsaliyelere irsaliye yanıtı oluşturulmadan arşive
kaldırma işlemi gerçekleştirilemeyecektir.
Yedi Gün İçinde Yanıt Verilmeyen İrsaliyeler İçin e-Posta Gönderilsin
seçeneği seçili ise yedi gün içinde yanıt verilmeyen irsaliyeler için
belirlenen e-posta adresine uyarı e-postası gönderilir.
İrsaliye Geldiğinde e-Posta Gönderilsin seçeneği seçili ise e-İrsaliye
sistemine irsaliye geldiği zaman belirtilen e-Posta adresine
bilgilendirme e-postası gönderilir.

Giden İrsaliye ayarları
-

İrsaliye Gönderildiğinde e-Posta Gönderilsin seçeneği seçili ise eİrsaliye sisteminden fatura gönderildiği zaman belirtilen e-posta
adresine bilgilendirme e-postası gönderilecektir. Gelen e-postada
irsaliye numarası, irsaliye türü, irsaliye tipi, alıcı ve irsaliye tarihi bilgileri
bulunmaktadır. Görüntüle seçeneğine tıklayarak gönderilen irsaliye
görüntülenebilir.
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-

-

-

-

-

-

Yerelden Alımda Hata Oluşursa e-Posta Gönderilsin seçeneği seçili ise
web servisten gönderilen irsaliye veya irsaliye yanıtlarında işleme
hatası olursa belirtilen e-posta adresine bilgilendirme e-postası
gönderilir. Gelen e-postada oid, yerel belge numarası, belge türü,
gönderim zamanı ve açıklama bilgileri bulunmaktadır.
Alıcısına Ulaşmayan zarflar İçin e-Posta Gönderilsin seçeneği seçili ise
alıcısına ulaşmayan zarf olduğunda belirtilen e-posta adresine
bilgilendirme e-postası gönderilir.
ERP’den Gelen İrsaliye Numarası Kullanılsın seçeneği seçili ise şirketler
muhasebe programlarındaki irsaliye numaralarını kullanabilirler.
İrsaliye numaraları QNB eFinans tarafından verilmektedir. Şirket bayi,
şube vb. durumlara göre kullandıkları muhasebe sistemlerindeki
irsaliye numaralarının getirilmesi isteniyorsa bu seçenek yardımıyla
irsaliyelerini QNB eFinans sistemine aktarabilirler.
Yerelden Alınan İrsaliyeler Kontrollü İmzalanıp Gönderilsin seçeneği
seçili ise web servis üzerinden gönderilen irsaliyeler önce taslak
irsaliyeler ekranında listelenir daha sonra bu ekranda imzala gönder
işlemi gerçekleştirilir.
İrsaliye İmzalanırken Mali Mühür Kullanılsın seçeneği seçili ise irsaliye
imzala gönder işlemi için firma mali mührünün kullanılması
gerekmektedir.
İrsaliye Tutarı Yazıyla Not Bölümüne Eklensin seçeneği seçili ise
oluşturulan irsaliyenin tutarı irsaliyenin not alanında yazı ile gösterilir.

İrsaliye Seri Tanımları
Bu alan şirketin kendi seri numaralarına göre irsaliye oluşturulması için
kullanılabilir. İrsaliye oluşturulurken tanımlanan serilerden biri seçilebilir.
İrsaliye oluşturulduktan sonra irsaliye numarası seçilen seri ile başlayacaktır.
Seri tanımlamada A ile başlana seri numaraları ve rakamlar kullanılamaz.
İrsaliye alma gönderme ayarları ekranındaki “İrsaliye Seri Tanımları” düğmesine
basılarak irsaliye seri tanımları ekranı açılabilir.
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Şekil 61 İrsaliye Alma Gönderme Ayarları Ekranında "İrsaliye Seri Tanımları" Düğmesi
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Şekil 62 İrsaliye Seri Tanımlama Ekranı

İrsaliye seri tanımları ekranında “Ekle” düğmesine basılarak yeni bir satır
eklenir. Yeni eklenen satırda seri alanına istenen seri yazılır ve kaydet alanında
bulunan küçük artı

düğmesine basılarak seri kaydetme işlemi yapılabilir.

Kayıtlı seriyi silmek için, silinmek istenen serinin satırında sil alanında bulunan
çarpı

düğmesine basılabilir.

Şirket üzerinde birden fazla irsaliye seri tanımı yapılabilir.
İşlemler tamamlandıktan sonra “Tamam” düğmesine basarak ekran
kapatılabilir.
İrsaliye alma gönderme ayarlarında istenen değişiklikler yapıldıktan sonra
“Kaydet” düğmesine basılarak işlemler kaydedilebilir.

Şube için seri tanımlama;
Şirket üzerinde tanımlı şubeler için de irsaliye seri tanımı yapılabilir. Seri
tanımlamada A ile başlayan seri numaraları ve rakamlar kullanılamaz. Şube
tanımları ekranında işlem yapılmak istenen şube seçildikten sonra “İrsaliye
Tanımları” düğmesine basılarak seçilen şubenin irsaliye seri tanımları ekranı
açılabilir.

Şekil 63 Şube Tanımları Ekranı "İrsaliye Seri Tanımları" Düğmesi
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“Ekle” düğmesi ile yeni bir satır eklenebilir. Eklenen yeni satırda seri alanına
istenen seri tanımı yazılır ve satırdaki kaydet alanında bulunan artı
düğmesine basarak yeni serinin tanımı yapılabilir.
Kayıtlı seriyi silmek için, silinmek istenen serinin satırında sil alanında bulunan
çarpı

düğmesine basılabilir.

“Varsayılan Yap” düğmesi ile seçilen seri varsayılan olarak tanımlanabilir.
Tanımlama işleminden sonra seçilen şube için irsaliye oluşturmak istendiğinde
seri alanına varsayılan seri otomatik olarak gelecektir.

Şekil 64 Şube İrsaliye Seri Tanımlama Ekranı

İşlemler tamamlandıktan sonra “Tamam” düğmesine basılarak işlemler
kaydedilebilir.

3.1.2. İrsaliye Şablonları
Şirket tanımları ekranında bulunan “İrsaliye Şablonları” düğmesine basılarak
irsaliye için şablon ayarları yapılabilir.
İrsaliye şablonları ekranında bulunan;
 “Yükle” düğmesi için yeni bir irsaliye şablonu yüklenebilir.
 “Varsayılan Yap” düğmesi ile seçilen şablon varsayılan olarak
tanımlanabilir. Varsayılan olarak tanımlanan şablon irsaliye oluştururken
seçili olarak gelecektir.
 “Sil” düğmesi ile seçilen şablon silinebilir.
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Şekil 65 İrsaliye Şablonları Ekranı
Şablon satırında bulunan ön izle düğmesi
görüntülenebilir.
Şablon satırında bulunan indir düğmesi

ile şablonun ön izlemesi

ile şablon indirilebilir.

Şube için irsaliye şablon tanımı;
Şirket üzerinde tanımlı şubeler için de irsaliye şablon işlemleri yapılabilir. Şube
tanımları ekranında işlem yapılmak istenen şube seçildikten sonra “İrsaliye
Şablonları” düğmesine basılarak seçilen şubenin irsaliye şablonları ekranı
açılabilir.

Şekil 66 Şube Tanımları Ekranı "İrsaliye Şablonları" Düğmesi

 “Yükle” düğmesine ile şube için yeni bir irsaliye şablonu yüklenebilir.
 “Varsayılan Yap” düğmesi ile seçilen şablon şube için varsayılan şablon
olarak tanımlanabilir. Varsayılan olarak tanımlanan şablon seçilen şube
ile irsaliye oluşturulurken seçili olarak gelecektir.
 “Sil” düğmesi ile seçilen şablon silinebilir.
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Şekil 67 Şube İrsaliye Şablonları Ekranı
Şablon satırında bulunan ön izle düğmesi
görüntülenebilir.
Şablon satırında bulunan indir düğmesi

3.2.

ile şablonun ön izlemesi

ile şablon indirilebilir.

Kullanıcı Tanımları

e-İrsaliye rolleri;
-

-

-

-

-

Gelen İrsaliye Görüntüleme Rolü: Bu role sahip kullanıcı gelen
irsaliyeler, irsaliye yanıtları ve gelen irsaliye arşivi ekranlarını
görüntüleyebilir.
Gelen İrsaliye Arşivi Görüntüleme Rolü: Bu role sahip kullanıcı sadece
gelen irsaliye arşiv ekranını görüntüleyebilir.
Giden İrsaliye Görüntüleme Rolü: Bu role sahip kullanıcı taslak
irsaliyeler akranındaki irsaliyeleri görüntüleyebilir ve sadece indirme
işlemi yapabilir, gönderilen irsaliyeler ekranını, alıcısına ulaşmayan
belgeler ekranını ve yerelden alım işlemleri ekranını görüntüleyebilir.
Giden İrsaliye Arşivi Görüntüleme Rolü: Bu role sahip kullanıcı taslak
irsaliyeler ekranındaki irsaliyeleri sadece görüntüleyebilir ve giden
irsaliye arşiv ekranını görüntüleyebilir.
İrsaliye Firma Yöneticisi Rolü: Bu role sahip kullanıcı, e-İrsaliye ve
Yönetim ekranlarını görüntüleyebilir. İrsaliyeleri görüntüleyebilmek,
düzenleyebilmek ve gönderebilmek için bu rolle birlikte irsaliye
görüntüleme, irsaliye oluşturma/düzenleme ve irsaliye gönderme
rollerinin verilmesi gerek.
İrsaliye Gönderme Rolü: Bu role sahip kullanıcı, gelen ve giden irsaliye
ekranlarını görüntüleyebilir ve gönderme işlemini yapabilir.
İrsaliye Görüntüleme Rolü: bu role sahip kullanıcı, gelen ve giden
irsaliye akranlarını görüntüleyebilir. Düzenleme ve gönderme
işlemlerini yapamaz.
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-

3.3.

İrsaliye Oluşturma/Düzenleme Rolü: Bu role sahip kullanıcı gelen ve
giden irsaliye ekranlarını görüntüleyebilir. İmzala gönder işlemini
yapamaz.

Hizmet Aktivasyonu

Hizmet aktivasyonu, e-İrsaliye sistemi üzerinden irsaliye alıp gönderebilmek için
gerekmektedir. İrsaliye için ayrı etiket tanımlamaya gerek yoktur. e-İrsaliye hizmet
aktivasyonu yapıldıktan sonra şirketin mevcut e-Fatura etiketleri kullanılarak irsaliye
alma ve gönderme işlemleri geçekleştirilebilir.
Yönetim menusu altındaki hizmet aktivasyonu ekranından işlemler yapılabilir. İlgi
ekranın alt bölümünde bulunan e-İrsaliye hizmeti alanı bulunmaktadır. İrsaliye
hizmetinin aktif olmadığı durumda alanda “Hizmetiniz aktif değildir” yazmaktadır.

Şekil 68 Hizmet Aktivasyonu Ekranı "e-İrsaliye Hizmeti" Alanı

e-İrsaliye Hizmeti Açmak İçin;
-

e-İrsaliye Hizmeti alanında bulunan “İrsaliye Hizmeti Aç” düğmesine
basılır.
42

-

-

Çıkan onay mesajında “Evet” düğmesine basılır. Hizmet aktivasyonu
yapabilmek için mali mühür kullanmak gerekmektedir.
Java konsolu açılır.
Elektronik imza ile giriş ekranı açılır. “Sertifika Bilgileri” alanı boş
geldiğinde “Kart Seç” düğmesine tıklanarak “Akis (TUBİTAK UEKAE)”
seçilir.
İlgili kart seçildikten sonra PİN kodu girilir. “İmzala” düğmesine basılır.
Açılan onay ekranında “Karşı İmza Onayla” düğmesine basılır.
Hizmet aktivasyonu için imzalama işlemi başarıyla tamamlandıktan
sonra başarılı mesajı görüntülenebilir.
İmzalama işleminden sonra e-İrsaliye hizmeti alanında “Hizmetiniz için
aktifleştirme talebiniz gönderildi, GİB’ten yanıt bekleniyor” yazacaktır.
Hizmet aktifleştirme cevabı GİB’ten geldiği zaman e-İrsaliye hizmeti
alanında “Hizmetiniz aktifleştirilmiştir” yazacaktır.

Şekil 69 GİB'ten Aktifleştirme Yanıtı Bekleyen e-İrsaliye Hizmet Durumu
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Şekil 70 GİB'ten Aktifleştirme Yanıtı Gelen e-İrsaliye Hizmet Durumu

e-İrsaliye Hizmeti Kapatmak İçin;
-

Hizmet aktivasyonun ekranında, e-İrsaliye Hizmeti alanında bulunan
“İrsaliye Hizmeti Kapat” Düğmesine basılır.
Çıkan onay mesajında “Evet” düğmesine basılır. e-İrsaliye hizmet
kapatma işleminin yapılabilmesi için mali mühür kullanmak
gerekmektedir.

Java konsolu açılır.
-

-

Elektronik imza ile giriş ekranı açılır. “Sertifika Bilgileri” alanı boş
geldiğinde “Kart Seç” düğmesine tıklanarak “Akis (TUBİTAK UEKAE)”
seçilir.
İlgili kart seçildikten sonra PİN kodu girilir. “İmzala” düğmesine basılır.
Açılan onay ekranında “Karşı İmza Onayla” düğmesine basılır.
Hizmet aktivasyonu için imzalama işlemi başarıyla tamamlandıktan
sonra başarılı mesajı görüntülenebilir.
İmzalama işleminden sonra e-İrsaliye hizmeti alanında “Hizmetiniz için
aktifleştirme talebiniz gönderildi, GİB’ten yanıt bekleniyor” yazacaktır.
Hizmet kapatma cevabı GİB’ten geldiği zaman e-İrsaliye hizmeti
alanında “Hizmetiniz aktif değildir” yazacaktır.
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Şekil 71 Hizmet Aktivasyonu Ekranı "İrsaliye Hizmeti Kapat" Düğmesi

45

Şekil 72 GİB'ten Hizmet Kapatma Yanıtı Bekleyen e-İrsaliye Hizmet Durumu
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Şekil 73Hizmet Kapatma Yanıtı Gelen e-İrsaliye Hizmeti Durumu
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