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Ürün Bilgilendirmeleri
Ürün bazında tercih yapan müşteriler için detay bilgilendirme;
1. e-Fatura
a. e-Fatura uygulamasını yeni kullanmaya başlayacaksanız;
i. Öncelikle mali mührünüzü temin etmeniz gerekmektedir. KamuSM’nin
internet sitesinden (http://kamusm.gov.tr/) mali mühür başvurunuzu
yapabilirsiniz.
ii. Mali mührünüzü teslim aldıktan sonra
http://efatura.gov.tr/efaturabasvuru.html adresine giriş yaparak, mali
mührünüz bilgisayarınıza takılıyken, e-Fatura uygulamasına başvurunuzu
yapmanız gerekmektedir. Başvuru sırasında “Yararlanma Yöntemi” alanında
“Özel Entegrasyon” seçilmelidir.
iii. Başvuru işleminiz gerçekleştirildikten sonra QNB eFinans özel entegrasyon
sisteminde e-Fatura Gönderim ve e-Fatura Alım etiketlerinizi
oluşturabilirsiniz.
b. Lokal entegrasyondan, QNB eFinans özel entegrasyona geçiş yapıyorsanız;
i. Mali mührünüz ile QNB eFinans bulut ortamında aktivasyon yapmanız
durumunda lokal entegrasyon etiketleriniz otomatik olarak kapatılacaktır. Bu
durumda; sisteminizde daha önce gönderilmiş ve henüz yanıtlamadığınız
ticari faturalarınız için yanıt verme imkanınız ortadan kalkmış olur. Bu
yüzden, QNB eFinans bulut ortamında aktivasyon yapmadan önce, lokal
entegrasyon sisteminizde yanıtlanmamış ticari faturanızın kalmadığından
emin olmanız gerekmektedir.
ii. Bugüne kadar oluşturmuş ve almış olduğunuz e-faturalarınızı QNB eFinans
özel entegrasyon hizmeti kapsamında saklayabilirsiniz. Bu durumda ücretsiz
almış olduğunuz yıllık banka kotanızdan, sakladığınız belge sayısı kadar
kontör düşülecektir.
c. GİB Portal’dan, QNB eFinans özel entegrasyona geçiş yapıyorsanız;
i. Mali mührünüz ile QNB eFinans bulut ortamında aktivasyon yapmanız
durumunda GİB Portal etiketleriniz otomatik olarak kapatılacaktır. Bu
durumda; sisteminizde daha önce gönderilmiş ve henüz yanıtlamadığınız
ticari faturalarınız için yanıt verme imkanınız ortadan kalkmış olur. Bu
yüzden, QNB eFinans bulut ortamında aktivasyon yapmadan önce, lokal
entegrasyon sisteminizde yanıtlanmamış ticari faturanızın kalmadığından
emin olmanız gerekmektedir.
ii. QNB eFinans bulut ortamda aktivasyon yapmadan önce, GİB Portal’da yer
alan, gelen, giden e-Fatura dosyalarınızın, tarafınızca indirilip, lokal bir
ortamınızda saklanması gerekmektedir.
iii. Bugüne kadar oluşturmuş ve almış olduğunuz e-faturalarınızı QNB eFinans
özel entegrasyon hizmeti kapsamında saklayabilirsiniz. Bu durumda ücretsiz
almış olduğunuz yıllık banka kotanızdan, sakladığınız belge sayısı kadar
kontör düşülecektir.
d. Başka bir özel entegrasyondan, QNB eFinans özel entegrasyona geçiş yapıyorsanız ve
yalnızca QNB eFinans’ı kullanacaksanız;
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i. Mali mührünüz ile QNB eFinans bulut ortamında aktivasyon yapmanız
durumunda, diğer özel entegrasyon sisteminizdeki etiketler otomatik olarak
kapatılmayacaktır. Diğer özel entegrasyon sisteminizdeki ticari efaturalarınıza vereceğiniz uygulama yanıtı kalmadıysa ve bu sistemdeki gelen
ve giden e-fatura ve uygulama yanıtlarınızın imzalı hallerini lokal sisteminize
taşıdıysanız, eski etiketlerinizi kapatabilirsiniz. Etiketlerinizi kapatmadığınız
takdirde; siz kullanmasanız dahi, eski etiketleriniz referans alınarak bu
sisteme e-fatura gönderimi gerçekleştirilebilir.
ii. Bugüne kadar oluşturmuş ve almış olduğunuz e-faturalarınızı QNB eFinans
özel entegrasyon hizmeti kapsamında saklayabilirsiniz. Bu durumda ücretsiz
almış olduğunuz yıllık banka kotanızdan, sakladığınız belge sayısı kadar
kontör düşülecektir. Kontörünüzün bitmesi halinde QNB eFinans ile yeni
paket alımı için iletişime geçmeniz gerekmektedir.
e. Başka bir özel entegrasyondan, QNB eFinans özel entegrasyona geçiş yapıyorsanız ve
birden çok özel entegratör kullanacaksanız;
i. Mali mührünüz ile QNB eFinans bulut ortamında aktivasyon yapmanız
durumunda, diğer özel entegrasyon sisteminizdeki etiketler otomatik olarak
kapatılmayacaktır. Tercihinize göre yalnızca QNB eFinans’tan e-fatura
göndermek istiyorsanız yalnızca e-Fatura Gönderim (GB) etiketini
oluşturmanız gerekmektedir. Eğer hem gönderim hem alım yapmak
istiyorsanız, GB etiketine ek olarak e-Fatura Alım (PK) etiketini de aktive
etmeniz gerekmektedir.
ii. Tarafınıza e-fatura gönderen firmalara, hangi PK etiketinizi kullanmaları
gerektiği konusunda bilgilendirme yapmalısınız, aksi takdirde A mükellefi
1.etiketinize gönderim yaparken B mükellefi 2.etiketinize gönderim yapabilir.
Bu durumda gelen e-fatura takibiniz zorlaşır.
iii. Bugüne kadar oluşturmuş ve almış olduğunuz e-faturalarınızı QNB eFinans
özel entegrasyon hizmeti kapsamında saklayabilirsiniz. Bu durumda ücretsiz
almış olduğunuz yıllık banka kotanızdan, sakladığınız belge sayısı kadar
kontör düşülecektir. Kontörünüzün bitmesi halinde QNB eFinans ile yeni
paket alımı için iletişime geçmeniz gerekmektedir.
2. e-Defter
a. QNB eFinans e-Defter uyumlu programını kullanarak e-Defter oluşturacak ve
sistemimizde saklayacaksanız;
i. Hesap dönemi içerisinde herhangi bir ayda geçişinizi yapabilirsiniz.
ii. e-Defter oluşturmadan önce,
http://edefter.gov.tr/edefterkayitlikullanicilar.html adresinde şirketiniz için
tanımlı olan “Uygulama Başlama Tarihi” değerini kullanarak, QNB eFinans eDefter hesabınızdaki Firma Ayarları bölümünü doldurmanız gerekmektedir.
iii. Firma Ayarları bölümünü doldurduktan sonra, yevmiye numarası takibinin
sağlanması için QNB eFinans e-Defter hesabınızdaki “Yevmiye Numarası
Doğrulama” ekranında, en son oluşturduğunuz defter dönemine ait imzalı
son yevmiye defter dosyasını yüklemeniz gerekmektedir.
iv. Son olarak, https://uyg.edefter.gov.tr/edefter/ (GİB e-Defter Uygulaması)
ekranına mali mührünüz ile giriş yaparak, Bilgi Güncelle alt ekranındaki
Uyumlu Yazılım seçeneğinde “eFinans ERP Bağımsız e-Defter Uygulaması 1.0”
seçilmelidir.
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v. Bugüne kadar oluşturmuş e-Defter verilerini QNB eFinans özel entegrasyon
hizmeti kapsamında saklayabilirsiniz. Bu durumda ücretsiz almış olduğunuz
yıllık banka kotanızdan, sakladığınız belge boyutu kadar alan düşülecektir.
Kontörünüzün bitmesi halinde QNB eFinans ile yeni paket alımı için iletişime
geçmeniz gerekmektedir.
b. QNB eFinans bulut ortamı yalnızca e-Defter saklama için kullanacaksanız;
i. Hali hazırda sakladığınız e-defter (yevmiye, kebir, berat, rapor ve GİB onaylı
berat) dosyalarınızı, sistemimize girerek saklayabilirsiniz.
ii. Bugüne kadar oluşturmuş e-Defter verilerini QNB eFinans özel entegrasyon
hizmeti kapsamında saklayabilirsiniz. Bu durumda ücretsiz almış olduğunuz
yıllık 1 GB e-Defter saklama alanından, sakladığınız belge boyutu kadar alan
düşülecektir. Kontörünüzün bitmesi halinde QNB eFinans ile yeni paket alımı
için iletişime geçmeniz gerekmektedir.
3. e-Arşiv
a. e-Fatura uygulamasını yeni kullanmaya başlayacaksanız;
i. Mali mührünüz ile QNB eFinans özel entegrasyon bulut sistemine giriş
yaparak e-Arşiv fatura uygulama etiketinizi oluşturmanız yeterlidir. Başvuru
yapmanız gerekmez.
b. GİB Portal’dan, QNB eFinans özel entegrasyona geçiş yapıyorsanız;
i. Mali mührünüz ile QNB eFinans bulut ortamında aktivasyon yapmanız
durumunda GİB Portal etiketiniz otomatik olarak kapatılacaktır.
ii. QNB eFinans bulut ortamda aktivasyon yapmadan önce, GİB Portal’da yer
alan, e-Arşiv fatura dosyalarınızın tarafınızca indirilip, lokal bir ortamınızda
saklanması gerekmektedir.
iii. Bugüne kadar oluşturmuş olduğunuz e-Arşiv faturalarınızı QNB eFinans özel
entegrasyon hizmeti kapsamında saklayabilirsiniz. Bu durumda ücretsiz almış
olduğunuz yıllık banka kotanızdan, sakladığınız belge sayısı kadar kontör
düşülecektir.
c. Başka bir özel entegrasyondan, QNB eFinans özel entegrasyona geçiş yapıyorsanız ve
yalnızca QNB eFinans’ı kullanacaksanız;
i. Mali mührünüz ile QNB eFinans bulut ortamında aktivasyon yapmanız
durumunda, diğer özel entegrasyon sisteminizdeki etiket otomatik olarak
kapatılmayacaktır. Diğer özel entegrasyon sisteminizdeki e-Arşiv faturaların
imzalı hallerini lokal sisteminize taşıdıysanız, eski etiketlerinizi
kapatabilirsiniz.
ii. Bugüne kadar oluşturmuş olduğunuz e-Arşiv faturalarınızı QNB eFinans özel
entegrasyon hizmeti kapsamında saklayabilirsiniz. Bu durumda ücretsiz almış
olduğunuz yıllık banka kotanızdan, sakladığınız belge sayısı kadar kontör
düşülecektir.
d. Başka bir özel entegrasyondan, QNB eFinans özel entegrasyona geçiş yapıyorsanız ve
birden çok özel entegratör kullanacaksanız;
i. Mali mührünüz ile QNB eFinans bulut ortamında aktivasyon yapmanız
durumunda, diğer özel entegrasyon sisteminizdeki etiket otomatik olarak
kapatılmayacaktır.
ii. Bugüne kadar oluşturmuş olduğunuz e-Arşiv faturalarınızı QNB eFinans özel
entegrasyon hizmeti kapsamında saklayabilirsiniz. Bu durumda ücretsiz almış
olduğunuz yıllık banka kotanızdan, sakladığınız belge boyutu kadar alan
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düşülecektir. Kontörünüzün bitmesi halinde QNB eFinans ile yeni paket alımı
için iletişime geçmeniz gerekmektedir.
4. e-İrsaliye
a. e-İrsaliye uygulamasını yeni kullanmaya başlayacaksanız;
i. e-Fatura mükellefi değilseniz; öncelikle e-Fatura mükellefi olmalı ve
uygulamayı kullanma aşamalarını takip etmeniz gerekmektedir.
ii. e-Fatura mükellefiyseniz; mali mührünüz ile QNB eFinans özel entegrasyon
bulut sistemine giriş yaparak e-İrsaliye uygulama etiketlerinizi oluşturmanız
yeterlidir. Başvuru yapmanız gerekmez.
b. Lokal entegrasyondan, QNB eFinans özel entegrasyona geçiş yapıyorsanız;
i. Mali mührünüz ile QNB eFinans bulut ortamında aktivasyon yapmanız
durumunda lokal entegrasyon etiketleriniz otomatik olarak kapatılacaktır. Bu
durumda; sisteminizde daha önce gönderilmiş ve henüz yanıtlamadığınız
irsaliyeleriniz için yanıt verme imkanınız ortadan kalkmış olur. Bu yüzden,
QNB eFinans bulut ortamında aktivasyon yapmadan önce, lokal entegrasyon
sisteminizde yanıtlanmamış irsaliyenizin kalmadığından emin olmanız
gerekmektedir.
ii. Bugüne kadar oluşturmuş ve almış olduğunuz e-İrsaliye ve e-İrsaliye
yanıtlarınızı QNB eFinans özel entegrasyon hizmeti kapsamında
saklayabilirsiniz. Bu durumda ücretsiz almış olduğunuz yıllık banka
kotanızdan, sakladığınız belge sayısı kadar kontör düşülecektir.
c. GİB Portal’dan, QNB eFinans özel entegrasyona geçiş yapıyorsanız;
i. Mali mührünüz ile QNB eFinans bulut ortamında aktivasyon yapmanız
durumunda GİB Portal etiketleriniz otomatik olarak kapatılacaktır. Bu
durumda; sisteminizde daha önce gönderilmiş ve henüz yanıtlamadığınız
irsaliyeleriniz için yanıt verme imkanınız ortadan kalkmış olur. Bu yüzden,
QNB eFinans bulut ortamında aktivasyon yapmadan önce, lokal entegrasyon
sisteminizde yanıtlanmamış irsaliyenızın kalmadığından emin olmanız
gerekmektedir.
ii. QNB eFinans bulut ortamda aktivasyon yapmadan önce, GİB Portal’da yer
alan, gelen, giden e-irsaliye ve gelen, giden e-irsaliye yanıtı dosyalarınızın,
tarafınızca indirilip, lokal bir ortamınızda saklanması gerekmektedir.
iii. Bugüne kadar oluşturmuş ve almış olduğunuz e-İrsaliye ve e-İrsaliye
yanıtlarınızı QNB eFinans özel entegrasyon hizmeti kapsamında
saklayabilirsiniz. Bu durumda ücretsiz almış olduğunuz yıllık banka
kotanızdan, sakladığınız belge sayısı kadar kontör düşülecektir.
d. Başka bir özel entegrasyondan, QNB eFinans özel entegrasyona geçiş yapıyorsanız ve
yalnızca QNB eFinans’ı kullanacaksanız;
i. Mali mührünüz ile QNB eFinans bulut ortamında aktivasyon yapmanız
durumunda, diğer özel entegrasyon sisteminizdeki etiketler otomatik olarak
kapatılmayacaktır. Diğer özel entegrasyon sisteminizdeki e-irsaliyelerinize
vereceğiniz yanıt kalmadıysa ve bu sistemdeki gelen ve giden e-irsaliye ve
yanıtlarınızın imzalı hallerini lokal sisteminize taşıdıysanız, eski etiketlerinizi
kapatabilirsiniz. Etiketlerinizi kapatmadığınız takdirde; siz kullanmasanız dahi,
eski etiketleriniz referans alınarak bu sisteme e-İrsaliye gönderimi
gerçekleştirilebilir.
ii. Bugüne kadar oluşturmuş ve almış olduğunuz e-İrsaliye ve e-İrsaliye
yanıtlarınızı QNB eFinans özel entegrasyon hizmeti kapsamında
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saklayabilirsiniz. Bu durumda ücretsiz almış olduğunuz yıllık banka
kotanızdan, sakladığınız belge sayısı kadar kontör düşülecektir. Kontörünüzün
bitmesi halinde QNB eFinans ile yeni paket alımı için iletişime geçmeniz
gerekmektedir.
e. Başka bir özel entegrasyondan, QNB eFinans özel entegrasyona geçiş yapıyorsanız ve
birden çok özel entegratör kullanacaksanız;
i. Mali mührünüz ile QNB eFinans bulut ortamında aktivasyon yapmanız
durumunda, diğer özel entegrasyon sisteminizdeki etiketler otomatik olarak
kapatılmayacaktır. Tercihinize göre yalnızca QNB eFinans’tan e-İrsaliye
göndermek istiyorsanız yalnızca e-İrsaliye Gönderim (IRGB) etiketini
oluşturmanız gerekmektedir. Eğer hem gönderim hem alım yapmak
istiyorsanız, IRGB etiketine ek olarak e-İrsaliye Alım (IRPK) etiketini de aktive
etmeniz gerekmektedir.
ii. Tarafınıza e-İrsaliye gönderen firmalara, hangi IRPK etiketinizi kullanmaları
gerektiği konusunda bilgilendirme yapmalısınız, aksi takdirde A mükellefi
1.etiketinize gönderim yaparken B mükellefi 2.etiketinize gönderim yapabilir.
Bu durumda gelen e-İrsaliye takibiniz zorlaşır.
iii. Bugüne kadar oluşturmuş ve almış olduğunuz e-İrsaliye ve e-İrsaliye
yanıtlarınızı QNB eFinans özel entegrasyon hizmeti kapsamında
saklayabilirsiniz. Bu durumda ücretsiz almış olduğunuz yıllık banka
kotanızdan, sakladığınız belge sayısı kadar kontör düşülecektir. Kontörünüzün
bitmesi halinde QNB eFinans ile yeni paket alımı için iletişime geçmeniz
gerekmektedir.
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e-Fatura Aktivasyonu
Ön Hazırlık:
1.
2.
3.
4.

efatura.gov.tr adresinden GİB’e e-Fatura başvurunuz yapılmış olmalı,
Mali mührünüzün sürücüleri kurulu olmalı,
Bilgisayarda yüklü Java versiyonu güncel olmalı,
Mali mührünüz kullandığınız bilgisayara takılı olmalıdır.

Aktivasyon:
1. QNB eFinans Portal’e giriş yapınız.

2. Yönetim>Genel>Hizmet Aktivasyonu’nu seçiniz.
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3. “Etiket Ekle” butonuna tıklayınız.

“Etiket Ekle” butonuna
tıklayınız

4. “Ekle” Butonuna tıklayınız.

“Ekle” butonuna
tıklayınız.

5. Açmak istediğiniz etiketleri seçerek “Aç” Butonuna Tıklayınız.
NOT: e-Fatura ve Saklama etiketleri birlikte açılamamaktadır.

“Aç” Butonuna tıklayınız.
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6.

“Evet” Butonuna Tıklayınız.

1.

Mali Mühür Pin’ini girip “İmzala” Butonuna tıklayınız.
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2. “Karşı İmza Onayla” Butonuna tıklayınız.

3. “Tamam” butonuna tıklayınız.
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4. Açmak istediğiniz etiketleri seçerek “Aç” Butonuna Tıklayınız.
NOT: e-Fatura ve Saklama etiketleri birlikte açılamamaktadır.

“Aç” Butonuna tıklayınız.

5. “Aç” butonuna tıkladıktan sonra sistem tarafından 3 seçenek sunulmaktadır. Dilerseniz,
aktivasyon işleminizi hemen gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için “Hemen Aktive Edilsin”
butonuna tıklayabilirsiniz. Dilerseniz de ileri vadeli aktivasyon için 01.01.2020 tarihinde
etiketinizi aktive edebilir ya da takvimden seçerek ileri vadeli aktivasyon yapabilirsiniz.

6. “Evet” Butonuna Tıklayınız.
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7. Mali Mühür Pin’ini girip “İmzala” Butonuna tıklayınız

8. “Karşı İmza Onayla” Butonuna tıklayınız.
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9. “Tamam” butonuna tıklayınız.

10. İŞLEMİNİZ TAMAMLANMIŞTIR.
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11. GİB e aktivasyon talebiniz iletilecek ve GİB den onay geldiğinde “Hizmet Aktifleştirilmiştir”
bilgisi ekranda görüntülenecektir.
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e-Arşiv Aktivasyonu
Ön Hazırlık:
1. Mali mührünüzün sürücülerinin kurulu olmalı
2. Bilgisayarda yüklü Java versiyonu güncel olmalı.
3. Mali mührünüzü kullandığınız bilgisayara takılı olmalı.
Aktivasyon
1. QNB eFinans Portal’e giriş yapınız.

2. Yönetim>Genel>Hizmet Aktivasyonu’nu seçiniz.
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3. “e-Arşiv / e-Arşiv Saklama Etiket Ekle” butonuna tıklayınız.

“Etiket Ekle” butonuna
tıklayınız.

4. “Ekle” Butonuna tıklayınız.

“Ekle” butonuna
tıklayınız.

5. “Tamam” Butonuna tıklayınız.

“Tamam” butonuna
tıklayınız.
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6. Ayrı ayrı “Aç” butonlarına tıklayarak, mali mührünüzle imzalayınız.
“Aç” Butonlarına ayrı ayrı
tıklayınız.

7. “Aç” butonuna tıkladıktan sonra sistem tarafından 3 seçenek sunulmaktadır. Dilerseniz,
aktivasyon işleminizi hemen gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için “Hemen Aktive Edilsin”
butonuna tıklayabilirsiniz. Dilerseniz de ileri vadeli aktivasyon için 01.01.2020 tarihinde
etiketinizi aktive edebilir ya da takvimden seçerek ileri vadeli aktivasyon yapabilirsiniz.

8. “Evet” Butonuna Tıklayınız.
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9. Mali Mühür Pin’ini girip “İmzala” Butonuna tıklayınız.

18

10. “Karşı İmza Onayla” Butonuna tıklayınız.

11. “Tamam” butonuna tıklayınız.

14. İŞLEMİNİZ TAMAMLANMIŞTIR.
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15. GİB’den onay geldiğinde “Hizmet Aktifleştirilmiştir” bilgisi ekranda görüntülenecektir.
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e-İrsaliye Aktivasyonu
Ön Hazırlık:
1. Mali mührünüzün sürücüleri kurulu olmalı,
2. Bilgisayarda yüklü Java versiyonu güncel olmalı,
3. Mali mührünüz kullandığınız bilgisayara takılı olmalıdır.
Aktivasyon:
1. QNB eFinans Portal’e giriş yapınız.

2. Yönetim>Genel>Hizmet Aktivasyonu’nu seçiniz.
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3. “Etiket Ekle” butonuna tıklayınız.
“Etiket Ekle” butonuna
tıklayınız

4. “Ekle” Butonuna tıklayınız.

“Ekle” butonuna
tıklayınız.
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5. Açmak istediğiniz etiketleri seçerek “Aç” Butonuna Tıklayınız.
NOT: e-İrsaliye ve İrsaliye Saklama etiketleri birlikte açılamamaktadır.

“Aç” Butonuna tıklayınız.

6. “Aç” butonuna tıkladıktan sonra sistem tarafından 3 seçenek sunulmaktadır. Dilerseniz,
aktivasyon işleminizi hemen gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için “Hemen Aktive Edilsin”
butonuna tıklayabilirsiniz. Dilerseniz de ileri vadeli aktivasyon için 01.01.2020 tarihinde
etiketinizi aktive edebilir ya da takvimden seçerek ileri vadeli aktivasyon yapabilirsiniz.

7.

“Evet” Butonuna Tıklayınız.
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8. Mali Mühür Pin’ini girip “İmzala” Butonuna tıklayınız.

9. “Karşı İmza Onayla” Butonuna tıklayınız.
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10. “Tamam” butonuna tıklayınız.

11. Açmak istediğiniz etiketleri seçerek “Aç” Butonuna Tıklayınız.
NOT: e-İrsaliye ve İrsaliye Saklama etiketleri birlikte açılamamaktadır.
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“Aç” Butonuna tıklayınız.

12. Evet” Butonuna Tıklayınız.

13. Mali Mühür Pin’ini girip “İmzala” Butonuna tıklayınız
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14. “Karşı İmza Onayla” Butonuna tıklayınız.

15. “Tamam” butonuna tıklayınız.
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16. İŞLEMİNİZ TAMAMLANMIŞTIR.

17. GİB’e aktivasyon talebiniz iletilecek ve GİB den onay geldiğinde “Hizmet Aktifleştirilmiştir”
bilgisi ekranda görüntülenecektir.
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