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SİRKÜLER        İstanbul, 28.08.2015 

Sayı: 2015/136       Ref: 4/136 

 

 

Konu:  

E-FATURA UYGULAMASINDAN ENTEGRASYON YÖNTEMİ İLE YARARLANAN 

KULLANICILAR VE ÖZEL ENTEGRATÖRLÜK İZNİ ALMIŞ OLAN KURUMLAR 

AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM ARZ EDEN UBL-TR1.2 ŞEMASININ UYGULAMA 

ZAMANI HAKKINDA E-FATURA DUYURULARI 

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından www.efatura.gov.tr internet sitesinde çeşitli duyurular 

yayınlanmıştır. Söz konusu duyurularda belirtildiği üzere e-fatura uygulamasında yeni bir 

versiyona geçilmektedir. 

 

18.02.2015 tarihli duyuruda, 01.09.2015 saat 10:00 itibariyle UBL 2.1 standardı esas alınarak 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan UBL-TR1.2 şeması e-fatura GERÇEK 

ortamında uygulamaya konulacağı; Entegratör, Özel Entegratör ve Yükleme Araçları 

yazılım sağlayıcılarının sistemlerini bu tarihe kadar düzenlemesi ve ilgili tarih ve saatte 

güncellemesi gerektiği duyurulmuştu. (UBL-TR1.2 Kılavuzlarına ulaşmak için tıklayınız. 

UBL-TR1.2 Paketine ulaşmak için tıklayınız.) 

 

Bu defa 13.08.2015 tarihli duyuruda ise,  

 

 Mükelleflerden gelen taleplere istinaden UBL 2.1 standardı esas alınarak Gelir İdaresi 

Başkanlığı tarafından oluşturulan UBL-TR1.2 şemasının e-fatura GERÇEK ortamında 

uygulamaya konulma zamanının 15.09.2015 saat 10:00'a ertelendiği,  

 

 Entegratör, Özel Entegratör ve Yükleme Araçları yazılım sağlayıcılarının sistemlerini 

bu tarihe kadar düzenlemesi ve ilgili tarih ve saatte güncellemesi gerektiği,  

 

 Bu güncellemenin ardından sadece UBL-TR1.2 kullanılabileceği,  

 

 UBL-TR1.0'a göre düzenlenen faturaların Merkez tarafından kabul edilmeyeceği 

ve ilgili zarfların hata alarak alıcılarına ulaşamayacağı ve  

 

 Sistemlerinde ilgili değişiklikleri uygulamayan kullanıcıların entegrasyon ve özel 

entegrasyon izinleri Başkanlıkça iptal edilebileceği  

 

hususları duyurulmuştur.  

  

 

 

 

 

 

http://www.efatura.gov.tr/
http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/UBLTR_1.2_Kilavuzlari_v0.3.zip
http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/UBL-TR1.2_Paketi.zip
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12.08.2015 tarihli duyuruda ise UBL TR 1.2 schematron kontrollerinin güncellendiği 

duyurulmuş ve yeni e-Fatura Paketi'nin indirilebileceği link verilmiştir.  E-Fatura Paketi'ni 

indirmek için tıklayınız. 

 

Saygılarımızla,  

 

        DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

 

 

 

EK: 

Gelir İdaresi Başkanlığı duyuruları 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 

 

 

 
 

http://efatura.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-FaturaPaketi.zip
mailto:eyetkiner@mazarsdenge.com.tr
mailto:gogredik@mazarsdenge.com.tr
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13.08.2015 

Mükelleflerden gelen taleplere istinaden UBL 2.1 standardı esas alınarak Gelir İdaresi Başkanlığı 

tarafından oluşturulan UBL-TR1.2 şemasının e-fatura GERÇEK ortamında uygulamaya konulma 

zamanı 15.09.2015 saat 10:00'a ertelenmiştir. Entegratör, Özel Entegratör ve Yükleme Araçları 

yazılım sağlayıcılarının sistemlerini bu tarihe kadar düzenlemesi ve ilgili tarih ve saatte 

güncellemesi gerekmektedir. Bu güncellemenin ardından sadece UBL-TR1.2 kullanılabilecektir. 

UBL-TR1.0'a göre düzenlenen faturalar Merkez tarafından kabul edilmeyecek ve ilgili zarflar hata 

alarak alıcılarına ulaşamayacaktır. Sistemlerinde ilgili değişiklikleri uygulamayan kullanıcıların 

entegrasyon ve özel entegrasyon izinleri Başkanlıkça iptal edilebilecektir. 

12.08.2015 

UBL TR 1.2 schematron kontrolleri güncellenmiştir. e-Fatura Paketi'ni indirmek için tıklayınız. 

07.08.2015 

HATIRLATMA: 18.02.2015 tarihli duyuruda da belirtilmiş olduğu üzere, 01.09.2015 saat 10:00 

itibariyle UBL 2.1 standardı esas alınarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan UBL-

TR1.2 şeması e-fatura GERÇEK ortamında uygulamaya konulacaktır. Entegratör, Özel 

Entegratör ve Yükleme Araçları yazılım sağlayıcılarının sistemlerini bu tarihe kadar düzenlemesi 

ve ilgili tarih ve saatte güncellemesi gerekmektedir. 

07.08.2015 

UBL 2.1'e geçiş sebebiyle, E-Fatura uygulamasından entegrasyon yöntemi ile yararlanan 

kullanıcıların ve özel entegratörlük izni almış olan kurumların test hesapları, talep etmeleri halinde 

01.09.2015'e kadar açılacaktır. Talep eden kurumların Test Tanım Formunu online olarak 

yüklemesi gerekmektedir. Test tanım formundaki IP ve web servis uç noktalarının canlı(gerçek) 

ortamda kullanılanlardan farklı olması hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 

test faturaları canlı ortama düşecektir. 

04.08.2015 

UBL TR 1.2 schematron kontrolleri güncellenmiştir.  

31.07.2015 

UBL TR 1.2 schematron kontrolleri güncellenmiştir. Schematron dosyaları e-Fatura Paketi'ne 

eklenmiştir. İlgili dosyalara kılavuzlar bölümünden erişebilirsin. 

18.02.2015 

01.09.2015 saat 10:00 itibariyle UBL 2.1 standardı esas alınarak Gelir İdaresi Başkanlığı 

tarafından oluşturulan UBL-TR1.2 şeması e-fatura GERÇEK ortamında uygulamaya konulacaktır. 

Entegratör, Özel Entegratörler ve Yükleme Araçları yazılım sağlayıcılarının sistemlerini bu tarihe 

kadar düzenlemesi ve ilgili tarih ve saatte güncellemesi gerekmektedir. 

http://www.efatura.gov.tr/duyurular.html
http://www.efatura.gov.tr/duyurular.html
http://efatura.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-FaturaPaketi.zip
http://www.efatura.gov.tr/duyurular.html
http://www.efatura.gov.tr/duyurular.html
https://test.efatura.gov.tr/entegrasyonbasvuru/
http://www.efatura.gov.tr/duyurular.html
http://www.efatura.gov.tr/duyurular.html
http://www.efatura.gov.tr/duyurular.html
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UBL-TR1.2 Kılavuzlarına ulaşmak İçin Tıklayınız. 

UBL-TR1.2 Paketine ulaşmak İçin Tıklayınız. 

 

 

 

http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/UBLTR_1.2_Kilavuzlari_v0.3.zip
http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/UBL-TR1.2_Paketi.zip

