
 

AKDEN İZ 
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Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği  Ayrıntılı bilgi için: Derya YILMAZ-Özel Hizmet Sözleşmeli Personel                                     
Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:4 
Yenişehir/MERSİN 
Telefon: (0324) 325 37 37   Fax.: (0324) 325 41 42 
E-posta: info@akib.org.tr Elektronik Ağ: www.akib.org.tr  
 

                  (ÖNEMLİ - İVEDİ) 
 

S İ R K Ü L E R 
 
Sayın Üyemiz;  
 
İlgi a) 01/07/2014 tarih ve 7445 sayılı sirkülerimiz, 

b) 17/10/2014 tarih ve 11053 sayılı sirkülerimiz. 
 

İhracat Genel Müdürlüğümüzden alınan 11/11/2014 tarih, 120007770 sayılı talimatta; 
 

“ İlgi (b)’de kayıtlı sirkülerimizle, Maliye Bakanlığı ve Bakanlığımız arasında, elektronik 
ortamda düzenlenen faturalarla ilgili veri paylaşımına yönelik çalışmaların tamamlanmasına kadarki 
süreçte, elektronik ortamda düzenlenen faturaların Dahilde İşleme Rejimi Uygulamaları 
kapsamında değerlendirilmesi için Dahilde İşleme İzin Belgesi taahhüt hesaplarının kapatılması 
işlemlerinde dikkate alınacak hususlar belirtilmiştir. 

 
Bu defa, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, e-fatura portalı üzerindeki 

uygulamada (http://www.efatura.gov.tr) yapılan değişikli ğe bağlı olarak, ilgi (b)’de kayıtlı 
sirkülerimizin 2 numaralı bendinin aşağıdaki şekilde revize edilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Buna 
göre söz konusu bent; 

 
“2- Belge kapatma müracaatını değerlendiren ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliği 

tarafından, belge sahibi firmadan temin edilen .XML formatındaki faturaların, Gelir İdaresi 
Başkanlığının e-fatura portalı üzerinde (http://www.efatura.gov.tr)  yer alan fatura görüntüleyici 
(Java 1.7) kullanılarak açılması ve “doğrula” butonuyla mali mührünün geçerli olduğu; “sorgula” 
butonuyla da faturanın GİB sisteminden geçip alıcısına ulaştırıldığı kontrol edildikten sonra, 
doğruluğu teyit edilen bu bilgiler ile belge sahibi firmanın  DİR Otomasyon Sistemine girdiği fatura 
bilgilerinin aynı olduğunun tespit olunması  (faturanın tarih ve sayısı ile birebir aynı olduğunun ve 
ilave harf/karakter eklenmemiş olduğunun teyit edilmesi) ve doğrulama yapılan bilgilerin belge 
taahhüt kapatma dosyasında saklanması,” şeklinde değiştirilmi ştir.” denilmektedir. 

 
Bilgileri ve gereğini önemle rica ederim. 
 
 
              Saygılarımla, 
          
 
 

İsmail ÇETİN 
          Genel Sekreter 
 
 
 
E.R. 

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:40177569920141112144313. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
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