
E-BİLET 
UYGULAMALARI

SMMM Selçuk GÜLTEN



• Belge Numarası: Elektronik bilet ve elektronik yolcu listelerinde seri ve sıra 

numarası yerine kullanılacak üç haneli birim kod, dört haneli yıl ve dokuz haneli 

müteselsil numarayı, 

• Elektronik Kayıt: Elektronik ortamda tutulan ve elektronik defter ve belgeleri 

oluşturan, elektronik yöntemlerle erişimi ve işlenmesi mümkün olan en küçük bilgi 

ögesini, 

• Elektronik Belge: Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa göre 

düzenlenmesi zorunlu olan belgelerde yer alan bilgileri içeren elektronik kayıtlar 

bütününü, 

• BİS Raporu: Bilgi İşlem Sistem Raporunu, 

• Elektronik Bilet: Muhatabına elektronik ortamda iletilmek üzere elektronik belge 

biçiminde oluşturulan, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilen bileti, 

• Elektronik Yolcu Listesi: Elektronik belge biçiminde oluşturulan, elektronik 

ortamda muhafaza ve ibraz edilen karayolu yolcu taşımacılığında kullanılan yolcu 

listesini, 

İçerik
Kavramlar ve Tanımlar



• Mali Mühür: 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel

Tebliği çerçevesinde Başkanlık için TÜBİTAK-UEKAE

bünyesinde oluşturulan elektronik sertifika alt yapısını,

• Zaman Damgası: Bir elektronik verinin, üretildiği,

değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve/veya kaydedildiği

zamanın tespit edilmesi amacıyla elektronik sertifika

hizmet sağlayıcısı tarafından doğrulanan kaydı,

Tanımlar



• Elektronik Bilet Uygulaması (e-Bilet Uygulaması):

Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun

olarak biletin elektronik ortamda oluşturulması,

imzalanması, elektronik ortamda muhafazası, ibrazı ve

raporlamasını kapsayan uygulamayı,

• Elektronik Bilet Raporu (e-Bilet Raporu): Elektronik Bilet

Uygulaması kapsamında Başkanlığın belirlediği veri

formatı ve standardına uygun olarak hazırlanan raporu,

Tanımlar



• Elektronik bilet düzenlemek isteyen mükelleflerin aşağıda yer alan

şartları taşıması gerekmektedir.

• a) 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında

getirilen elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip

olmaları,

• b) e-Bilet düzenleyebilme ve elektronik biletleri sunabilme

konusunda hazırlıklarını tamamlamış olmaları,

• c) Belirlenen raporlama gereksinimlerinin karşılanması hususunda

gerekli altyapı ve hazırlıklarını tamamlamış olmaları.

Kimler E-Bilet Uygulamasına Geçecek?



Kimler E-Bilet Uygulamasına Geçti?



• Özel Entegrasyon

• Doğrudan Entegrasyon

E-Bilet Uygulamasından Yararlanma 

Yöntemleri



• Elektronik bilet uygulamasını kendi bilgi işlem sistemi üzerinde kullanmak için

mükellefler tarafından yapılan başvurular; mükellefe ait sistemin yapısı, işleyişi

ile bu sistemde elektronik olarak düzenlenen e-Bilet, e-Bilet yolcu listesi ve e-

Bilet rapor örneklerinin, bu Tebliğde ve www.efatura.gov.tr internet adresinde

yayımlanan "Elektronik Bilet Teknik Kılavuzu"nda belirlenen usul ve esaslara

uygun olup olmadığı açısından değerlendirilecektir. Gerek görmesi halinde

Başkanlık ilave teknik bilgi ve belge talebinde bulunabilecektir.

• Başkanlık tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında başvuruları uygun

bulunan mükelleflere bir yazı ile e-Bilet düzenleme izni verilecektir.

• Değerlendirme aşamasında eksiklikleri tespit edilen mükelleflere, söz konusu

eksiklikleri gidermeleri için yazı ile 1 yıl süre verilir. Bu süre içerisinde

eksikliklerini gidermeyen mükelleflerin başvuruları reddedilebilir. Başvuruları

reddedilen mükelleflerin reddi izleyen 1 yıl içerisinde yapacakları başvurular

kabul edilmeyecektir. Bu durum, mükelleflerin e-Bilet Uygulaması kapsamında

özel entegratörlük izni alan mükellefler vasıtasıyla e-Bilet Uygulamasından

yararlanmalarına engel teşkil etmez.

DOĞRUDAN ENTEGRASYON



• Özel Entegratör (Servis Sağlayıcı) İle 
Mükellefin mali mühür alması zorunludur. Ancak yine de e-bilette entegratörün mali 
mührü kullanılabilecektir. 
Yüksek tutarlı IT yatırımı yapma gereği yoktur. 
Entegrasyon işlemi son derece kolay ve hızlı olmaktadır. 
Sisteme giriş maliyeti ekonomiktir ve bakım maliyeti yoktur. 
Olası mevzuat değişikliklerinde gerekli güncellemeleri entegratör ücretsiz yapacaktır. 
Arşivleme ve iş sürekliliğine uygun altyapı entegratör tarafından yapılacaktır.  
Çok sayıda kullanıcıya farklı yetkilerde sisteme giriş yetkisi verilebilmektedir

ÖZEL ENTEGRASYON





• Elektronik biletlerin elektronik ortamda düzenlenmesi, elektronik

sertifika ile imzalanması, internet de dahil olmak üzere elektronik

araçlar ve ortamlar vasıtasıyla muhatabına kağıt baskısı alınabilecek

şekilde sunulması zorunludur.

• Muhatabı tarafından istenilmesi halinde elektronik bilet düzenleme

izni alan mükellefler düzenledikleri e-Bileti ya da bunu temsil eden

belgeyi kağıt olarak teslim edeceklerdir. Bu durumda kağıt çıktıda e-

Biletin ne zaman ve nereden temin edileceği bilgisinin bulunması

zorunludur.

• Mali değeri bulunmayan bu mühürsüz kağıt çıktının muhatabına

verilmesi halinde ayrıca imzalanıp kaşelenmesine gerek

bulunmamaktadır.

Elektronik Bilet ve Elektronik Biletin Teslimi 



• Elektronik ortamda oluşturulan yolcu listesinin kâğıt

nüshalarının sefer sonuna kadar taşıtta bulundurulması

gerekmektedir.

Elektronik Yolcu Listesi Düzenlenmesi 



• Elektronik ortamda bilet düzenleme izni alan mükellefler izin aldıkları tarihten

itibaren elektronik ortamda düzenleyecekleri bilet ve yolcu listelerinde, seri ve sıra

numarası yerine 3 haneli birim kod ve 13 haneli sıra numarasından oluşan belge

numarasını kullanacaklardır.

• Birim kodu, belgeyi düzenleyecek birim (Merkez/Şube/Acente/Çağrı Merkezi vb)

için belirlenecek alfanumerik bir koddur. Mükellefler BİS raporunda yer vermek

şartıyla, organizasyon yapıları içerisinde ihtiyaçlarına göre belge düzenlettikleri her

bir şube/birim için farklı birim kodları belirleyeceklerdir. Bu kodlarda değişiklik

yapılması ya da yeni birimler için birim kodu atanması halinde on beş (15) gün

içerisinde Başkanlığa bildirilmesi gerekmektedir.

• Belge numarası içerisinde yer alan sıra numarası, 4 karakter yıl ve 9 karakter

müteselsil numaradan oluşmaktadır. Her birim (Merkez/Şube/Acente/Çağrı Merkezi

vb) düzenlediği belgelerde kendine ait birim kodu ve yıl hanesinden sonra

kullanacağı sıra numarasını müteselsil olarak takip edecektir. Sıra numarası

içerisinde yer alan 9 karakterlik müteselsil numara, her yılın ilk günü itibariyle "1"

rakamından başlatılarak kullanılacaktır.

Elektronik Bilet ve Elektronik Yolcu Listesi 

Numarası



• 01 Haziran 2012 tarihinden itibaren Elektronik Bilet izni alan A Anonim

Şirketi, organizasyon yapısı gereği Ankara ve İstanbul acente ve

şubelerinde bilet satışı yapmaktadır. A Anonim Şirketi Ankara Acentesine

1AN birim kodunu Ankara Kızılay Şubesine ise 2AN birim kodunu, İstanbul

Harem Şubesine ISH, İstanbul Otogar Şubesine ise ISE birim kodlarını

vermiştir. Belge numaralarının işleyişi aşağıdaki gibidir.

Numaralama Örnekleri



• Başkanlık bazı birim kodlarının kullanımını yasaklayabileceği gibi

bazı işlemler için belirlediği birim kodlarının kullanılmasını zorunlu

kılabilir.

• Elektronik belgenin kâğıt çıktısının birden fazla sayfaya taşması

durumunda her sayfada toplam sayfa sayısı ile birlikte sayfa

numarası gösterilmesi koşuluyla aynı belge numarası kullanılacaktır.

• Mükellefler önceden belge numarası belirleyerek kâğıda basılı boş

şekilde hazırladığı formları elle doldurmak suretiyle belge

düzenleyemeyeceklerdir.

Elektronik Belge Numaraları



• Elektronik bilet düzenleme izni alan mükelleflerin düzenleyecekleri biletlerde

en az aşağıda yer alan bilgilerin bulunması zorunludur.

• 1. Düzenleyenin adı-soyadı/unvanı, adresi, bağlı olduğu vergi dairesi,

VKN/TCKN,

• 2. Yolcunun adı-soyadı,

• 3. Elektronik bilet numarası,

• 4. Düzenlenme tarihi,

• 5. Seyahat tarihi,

• 6. Ödeme tarihi,

• 7. Ödeme türü (Nakit/Kredi kartı/Banka kartı/Havale gibi),

• 8. Tutar,

• 9. Katma Değer Vergisi.

• Varsa bilet bedelini gider gösterecek veya indirim konusu yapacak olan

mükellefin adı soyadı/unvanı, VKN/TCKN bilgisi.

Elektronik Bilette Bulunması Gereken Bilgiler 



• Elektronik yolcu listesinde en az aşağıda yer alan bilgilerin bulunması zorunludur.

• 1. Yolcu listesini düzenleyen işletmenin adı-soyadı/unvanı, adresi, bağlı olduğu

vergi dairesi, VKN/TCKN,

• 2. Taşıtın plakası,

• 3. Sefer tarihi,

• 4. Hareket saati,

• 5. Sefer numarası,

• 6. Elektronik bilet numaraları,

• 7. Yolcu sayısı,

• 8. Katma Değer Vergisi dâhil toplam hâsılat.

• Uluslararası seyahat eden kişilerin adı soyadı, TCKN veya pasaport numarasının

yolcu listelerine yazılması zorunludur.

• Ayrıca varsa taşıtı işleten mükellefin adı-soyadı/unvanı, adresi, vergi dairesi,

VKN/TCKN, komisyon tutarı ve Katma Değer Vergisi tutarı bilgilerinin de yer

alacağı tabiidir.

Elektronik Yolcu Listesinde Bulunması Gereken 

Bilgiler 



• Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım

ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik hükmü gereğince belgelerin önyüzünün üst orta

kısmına gelecek şekilde basılması zorunlu olan, ‘Belgelere Konulacak Özel İşaret

(Amblem)' ile ‘İl Kod Numarası' yerine bu Tebliğ kapsamında düzenlenecek belgelerin

üzerine aynı konumda bulunmak üzere, Gelir İdaresi Başkanlığı amblemi konulacaktır.

Ayrıca elektronik biletlerde

• bu amblemin altına "Elektronik Bilet" ibaresinin konulması ve biletin alt kısmında

"Elektronik Bilet İzni Alınmıştır" ibaresinin yer alması zorunludur. Bu amblem ve ibarenin,

elektronik belgelerin çıktısının alınması halinde de bilet üzerinde yer alması

gerekmektedir. Elektronik yolcu listesinde de "Gelir İdaresi Başkanlığı" amblemi

bulunacak olup bu amblemin altına "Elektronik Yolcu Listesi" ibaresinin ve elektronik

yolcu listesinin alt kısmına "Elektronik Yolcu Listesi İzni Alınmıştır" ibaresinin yer alması

gerekmektedir.

• Bu Tebliğde yapılan belirlemeler dışında elektronik bilette ve elektronik yolcu listesinde

vergi kanunları ile diğer mevzuat hükümleri uyarınca da bulunması zorunlu tutulan

bilgilerin yer alacağı tabiidir. Mükellefler bilet üzerinde zorunlu bilgilere ilaveten ihtiyaçları

doğrultusunda farklı bilgilere de yer verebileceklerdir.

Amblem



• Bilet bedelinin gider kaydedilebilmesi için yolcu bilgilerinin

kaydedildiği aşamada bilet alan kişiye/kişilere Vergi Usul Kanununun

232 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında olup, tutarını vergi

kanunları uyarınca gider kaydetmek üzere bilet alıp almayacakları

sorulacak; alınacağı bilgisinin girilmesi durumunda hesabına

yolculuk yaptıkları mükellefin adısoyadı/unvanı, vergi dairesi ve

VKN/TCKN bilgileri girilecektir.

• Seyahat firmalarının şube, acente, çağrı merkezleri ve internet

şubeleri aracılığıyla alınan biletler için de, yolcuya yukarıda izah

edildiği şekilde gider kaydedilip kaydedilmeyeceğinin sorulması,

olumlu cevap alınması halinde yolcu bilgilerine ilaveten mükellef

bilgilerinin de alınması gerekmektedir.

Elektronik Bilet Bedelini Gider Kaydedecek 

Mükellef Bilgilerinin Alınması 



• Vergi mükellefleri tarafından, e-Bilet düzenleme izni alan mükelleflerin, bu

Tebliğin 11 inci bölümünün birinci paragrafında belirtilen durumlar haricinde,

sadece elektronik sertifika ile imzalanmış e-Biletleri gider gösterilebilecek veya

indirime konu edilebilecektir. Hesabına yolculuk yapılan durumlarda hesabına

yolculuk yapılan mükellefin bilgilerinin de e-Bilet üzerinde yer alması zorunludur.

Aksi takdirde bilet bedeli gider gösterilemeyecek veya indirime konu

edilemeyecektir. Bu biletler tutarına bakılmaksızın fatura yerine geçen belge

olarak kabul edilecektir."

• Yolcunun kendisinin, tutarı gider kaydedebilecek bir mükellef olması halinde

kendi bilgileri haricinde ayrıca bilgiye yer verilmesine lüzum olmadığı tabiidir

Elektronik Bilet Bedelinin Gider Kaydedilmesi 



• Gider gösterilecek veya indirime konu edilecek elektronik biletlerin elektronik

sertifika ile imzalanmış şekilde yasal saklama süresince elektronik ortamda

saklanması gerekmektedir. Elektronik sertifika ile imzalanmamış e-Biletler,

saklama, muhafaza ve ibraz ödevlerinin yerine getirilmesi açısından hüküm ifade

etmeyecektir.

• Ayrıca gider gösterilecek veya indirime konu edilecek elektronik biletlerin kâğıt

çıktılarının tevsik edici belge olarak kabulü mümkün bulunmamaktadır.

Elektronik Bilet Bedelinin Gider Kaydedilmesi 



• Elektronik bilet izni alan mükellefler ve eBilet hizmeti verme konusunda

Başkanlıktan izin alan özel entegratörler, elektronik ortamda oluşturdukları

belgelere ilişkin olarak, Başkanlığın www.efatura.gov.tr internet adresinde

yayımlanan veri formatı ve standardına uygun, "e-Bilet ve e-Bilet Yolcu

Listesi Raporu"nu, ait olduğu ayı takip eden ayın 15 inci günü saat 24:00'a

kadar elektronik sertifika ile zaman damgalı olarak imzalamak ve Başkanlık

sistemine yüklemek zorundadırlar.

• Raporlamaya dair zorunlulukların yerine getirilmiş olması, mükellefin

elektronik bilet, elektronik yolcu listelerinin muhafazası ve ibrazı ödevlerini

ortadan kaldırmamaktadır.

• Herhangi bir kesinti veya sistem arızası nedeni ile raporlar Başkanlık

sistemine yüklenemez ise, söz konusu raporların yüklenilmesini engelleyen

kesinti veya arıza durumunun ortadan kalkmasını takiben raporlar Başkanlık

sistemine yüklenecektir. Raporların süresinde yüklenememesi durumunu

gerekçeleriyle açıklayan bir yazı 5 (beş) işgünü içerisinde Başkanlığa

gönderilecektir. Söz konusu işlem istisnai bir uygulama olup süreklilik arz

etmesi halinde e-Bilet izni iptal edilebilecektir.

Raporlama



• Elektronik bilet ve elektronik yolcu listesi oluşturma izni alan mükelleflerin

düzenlemiş oldukları biletleri ve yolcu listelerini aşağıda yer alan şartlara göre

muhafaza ve ibraz etmeleri gerekmektedir.

• Elektronik ortamda düzenlenen e-Bilet, e-Bilet yolcu listesi ve e-Bilet Raporu, e-

Bilet Uygulamasını kendi bilgi işlem sistemi üzerinde kullananlar tarafından

kendilerine ait elektronik sertifika ile; özel entegratörlerden e-Bilet hizmeti alanlar

tarafından ise kendilerine veya özel entegratöre ait elektronik sertifika ile

imzalanarak saklanacaktır.

• Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, elektronik bilet ve elektronik yolcu listesi ile ilişkili

raporların doğruluğuna, bütünlüğüne ve değişmezliğine ilişkin her türlü elektronik

veri, veri tabanı dosyası, saklama ortamı veya doğrulama ve görüntüleme

araçlarını kapsamaktadır.

• Elektronik bilet ve yolcu listesi kâğıda basılabilen nüshaları ile aynı içerikte ve

istenildiğinde aynı görüntüde basılabilecek şekilde saklanmalıdır.

• Muhafaza edilen elektronik bilet ve yolcu listelerinin yetkililerce sorgulanması,

görüntülenmesi ve kâğıt çıktılarının alınması sırasında kullanılacak anahtarlardan

birisinin belge numarası olması zorunludur.

Muhafaza ve İbraz



• Elektronik bilet oluşturma izni alan mükelleflerden e-Bilet Teknik Kılavuzunda yer

alan usul ve esaslara aykırı biçimde e-Bilet ve bunlara ait raporları düzenleyenler

hakkında, işledikleri fiilin türüne göre Vergi Usul Kanununda öngörülen cezalar

uygulanır.

• Elektronik bilet raporlarının süresinde hazırlanmaması, hazırlanan raporların

elektronik sertifika ile zaman damgalı olarak imzalanmaması, raporlar ile ilişkili

oldukları biletlere ait bilgiler arasında uyumsuzluk bulunması hallerinde mükellefler

ve özel entegratörler tarafından konu ile ilgili haklı bir mazeret sunulamaması

durumunda Başkanlık verilen izni iptal edebilir.

Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler



• Elektronik bilet uygulaması kapsamında hizmet verme izni iptal edilen özel

entegratörler bu konuda hizmet verdiği mükellefleri uyarmak zorundadır. İzni iptal

edilen özel entegratörden e-Bilet hizmeti alan mükellefler başka bir özel

entegratörle anlaşmak veya genel hükümler çerçevesinde anlaşmalı matbaa

işletmelerine bastırdıkları belgeleri kullanmak zorundadırlar. Bu durum, e-Bilet

uygulamasını kendi bilgi işlem sistemi üzerinden kullanma yöntemine engel teşkil

etmemektedir.

• Elektronik bilet uygulamasını kendi bilgi işlem sistemi üzerinden kullanmak üzere

izin alan mükelleflerden izinlerinin iptal edildiği kendilerine bildirilenler, bildirimin

yapıldığı tarihten itibaren 1 yıl süre ile uygulamayı kendi bilgi işlem sistemleri

üzerinden kullanmak üzere başvuru yapamazlar. Bu mükellefler Başkanlıktan izin

alan özel entegratörlerden e-Bilet hizmeti almak ya da genel hükümler

çerçevesinde anlaşmalı matbaa işletmelerine bastırdıkları belgeleri kullanmak

zorundadırlar.

• Mükellefler, almış oldukları izin kapsamında teslim ettikleri biletlerde yer verdikleri

bilgilerin gerçek duruma uygunluğundan sorumludur.

Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler



• Bu Tebliğ uyarınca elektronik bilet ve elektronik yolcu listesi düzenleme yetkisi

bulunan mükelleflerin sistemlerinde meydana gelebilecek arıza ve kesinti

durumlarında bilet düzenleyebilmek için genel hükümler çerçevesinde anlaşmalı

matbaa işletmelerinde bastırılmış veya notere tasdik ettirilmiş yeteri kadar basılı kâğıt

bilet ve yolcu listesi bulundurmaları zorunludur. Bu şekilde bilet düzenlenmesi istisnai

hallerde mümkün olup süreklilik arz etmesi halinde verilen izin iptal edilebilecektir.

• Elektronik bilet düzenleyenler, elektronik biletleri oluşturdukları ve muhafaza ettikleri

bilgi işlem sistemlerinin haczedilmesi veya bu sistemlere yetkili mercilerce el

konulması halinde, durumu en geç 3 iş günü içerisinde Başkanlığa bildirmek

zorundadır.

• Basılı biletlerin kullanılması durumunda söz konusu biletlere ilişkin raporlama

yükümlülüğü Tebliğin (8) numaralı bölümünde belirlenen esaslar çerçevesinde yerine

getirilecektir.

• Başkanlık, ilgilisine bilgi vermek suretiyle izin isteyen mükelleflerin başvurularının

cevaplanmasını belli bir süre erteleyebilir, başvurularını sıraya koyabilir.

İstisnalar



• Elektronik bilet uygulamasını kendi bilgi işlem sistemi üzerinden kullananlar,

bilete ait elektronik kayıtların bozulması, silinmesi, zarar görmesi, işlem

görememesi halleri ile olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde,

durumu Başkanlığa on beş gün içinde bildirerek bu kayıtları nasıl

tamamlayacağına ilişkin ayrıntılı bir plan sunmak zorundadır.

• Elektronik bilet uygulamasını kendi bilgi işlem sistemi üzerinden kullananlar,

bilgi işlem sistemini oluşturan yazılım, donanım, dosya, dokümantasyon ve

benzeri unsurları, hiçbir şekilde kısmen veya tamamen vergi inceleme

elemanlarının veya Başkanlıkça görevlendirilecek personelin erişimini ve

denetlemesini engelleyecek bir sözleşme veya lisansa konu edemezler.

Diğer Hususlar



• Elektronik bilet uygulamasını kendi bilgi işlem sistemi üzerinden kullananlar,

Başkanlığın talebi üzerine belgelere ait bilgilerin oluşturulması veya

muhafazası sırasında kullanılan donanımların bulunduğu adres veya

adreslerde inceleme ve tespit yapılabilmesi için gerekli olacak her türlü

teknik ve fiziksel imkanı (uygun donanım ve yazılımlar, terminallere ulaşım

izinleri ve uzman personel gibi) sunmak zorundadır.

• e-Bilet düzenleme izni alan mükellefler, cezalar, ücret iadesi vb. işlemleri

için de elektronik bilet düzenleyeceklerdir.

Diğer Hususlar



• Mevcut yapıda e-Bilet izni alan mükellefler; kılavuzlarda belirtilen hususlara ve e
Bilet paketinde yayınlanan şema kurallarına uygun olarak yazılım üreticilerinin
oluşturdukları bilet paketlerini https://portal.efatura.gov.tr/ebilet/ adresi
üzerinden GIB sistemine yükleyebilmektedirler.

• Mükellefler, elektronik ortamda oluşturup muhafaza ettikleri belgelere ilişkin
olarak Başkanlık tarafından http://www.efatura.gov.tr/ebiletmevzuat.html
adresinde duyurulan veri formatı ve standardına uygun elektronik bilet ve
elektronik yolcu listesi raporunu düzenlendikleri günü takip eden günün sonuna
kadar hazırlamak zorundadır.

• Hazırlanan raporlar, gerçek kişi mükellefler tarafından kendilerine ait güvenli
elektronik imza ile imzalanarak, tüzel kişi mükellefler tarafından ise mali
mühürleri ile imzalanarak elektronik bilet ve elektronik yolcu listelerinin
düzenlendikleri günü takip eden günün sonuna (saat 23:59’a) kadar Gelir İdaresi
Başkanlığı sistemine aktarılmalıdır.

• Örneğin; Pazartesi günü yapılan seyahatlere ilişkin elektronik yolcu biletleri ve
elektronik yolcu listelerine ilişkin raporun Salı günü saat 23:59’a kadar
yüklenmesi gerekmektedir.

e-Bilet Paketlerinin Başkanlık Sistemine 

Aktarımı 



• Web sayfasından e-Bilet paketlerinin GIB sistemine yüklenmesine ek
olarak beratların gönderimi webservis üzerinden de sağlanabilecektir.
Başkanlığın belirlediği webservis tanımları doğrultusunda e-Bilet izni
alan mükellefler veya e-Bilet hizmeti veren yazılım üreticileri, verileri
göndermek için e-Bilet webservis istemcisi hazırlayabileceklerdir.
Webservis tanımı aşağıdaki linkteki WSDL’de mevcuttur:

• https://portal.efatura.gov.tr/ebilet/services/EBiletWSPort?wsdl

• Gönderim servisinde sendDocumentFile ve getBatchStatus olmak üzere
iki metot bulunmaktadır.

• sendDocumentFile metodu ile Attachment formatında gönderilmek
istenen paket GIB sistemine yollanır. Gönderilmek istenen paket
ziplenmiş olmalıdır. Zip dosyası içinde aynı isimde XML formatında e-
Bilet dosyası bulunmalıdır. Zipli dosyanın açık boyutu en fazla 1 MB
olmalıdır.

• getBatchStatus metodu da input parametresi olarak paket ID’yi
almaktadır. getBatchStatus metodu verilen paket ID’ye sahip en güncel
olan paketin durumunu döndürmektedir.

e-Bilet Paketlerinin Başkanlık Sistemine Aktarımı 



E-Bilet

Raporu



• 1 gonderen Raporu Gönderen Mükellef

• 2 baslangicTarihi Raporun Başlangıç Tarihi

• 3 bitisTarihi Raporun Bitiş Tarihi

• 4 version Raporun Versiyon Numarası

• 5 uuid ETTN (GUID Formatı)

• 6 Signature Mali Mühür veya Güvenli Elektronik İmza

• 7 biletNo Bilet Numarası

• 8 ozetDeger Biletin Hash Değeri

• 9 duzenlemeTarihi Raporun Düzenlenme Tarihi

• 10 seferZamani Sefer Zamanı

• 11 odemeSekli Biletin Ödeme Şekli

• 12 tutar Bilet Tutarı

• 13 kdv Katma Değer Vergisi

• 14 giderGosteren Bileti Gider/İndirim Gösterecek Mükellef

E-Bilet Raporu



• 15 biletNo İptal Edilen Biletin Numarası

• 16 iptalZamani İptal Zamanı

• 17 tutar İptal Edilen Bilet Tutarı

• 18 kdv İptal Edilen Biletin KDV’si

E-Bilet Raporu



– Elektronik Bilet Raporu Xml dosyası, Elektronik Bilet Raporu Veri

Formatı bölümünde anlatılan kurallara uygun olarak oluşturulmalıdır.

– • Elektronik Bilet Raporu Xml dosyası, UTF-8 dil kodlaması ile

oluşturulmalıdır.

– Xml dosyası <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> ile

başlamalıdır.

– • Elektronik Bilet Raporu Xml dosyasının “ebilet:baslik” elamanı

içerisindeki “ds:Signature” elemanı Elektronik Bilet Raporu Xml

dosyasının imza veya mali mühür bilgilerini içermelidir.

Elektronik Bilet Raporunun Hazırlanması 



– Elektronik Bilet Uygulaması kapsamında Başkanlığa gönderilecek

dosyalara Paket denilmektedir. Elektronik Bilet Raporu Xml

dosyasının ZIP formatı ile sıkıştırılması sonucunda Paket elde

edilecektir. Zip formatındaki Paketin adı ile içerisindeki Elektronik

Bilet Raporu Xml dosyasının adı aynı olmalıdır.

Elektronik Bilet Raporunun Hazırlanması 



• https://portal.efatura.gov.tr/ebilet/ adresinden Elektronik

Bilet Uygulaması giriş sayfasına gidilir.

• ”Başla” düğmesine basılarak oturum kodu alma işlemi

gerçekleşir. Akıllı kartın türü ve akıllı kart şifresi girilerek

”Tamam” düğmesine basılır.

Elektronik Bilet Raporu Paketinin Başkanlığa 

Yüklenmesi 



• Genel Gereksinimler

• E-Bilet uygulaması şuan için sadece tüzel kişi yada kurumlara açıktır. Gerçek 

kişiler E-Bilet uygulamasından yararlanamazlar.

• E-Bilet uygulamasına sadece Mali Mühür ile girebilirsiniz. 397 sıra No'lu Vergi 

Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde Mali Mührünüzü içeren akıllı kartınızı 

TÜBİTAK-UEKAE'den temin etmelisiniz.

• Temin ettiğiniz akıllı kartınıza ait donanım sürücülerinin sisteminizde yüklü olması 

gerekmektedir. Bu konu ile ilgili bir sorun yaşarsanız akıllı kart hizmet 

sağlayıcınızla irtibata geçiniz.

• Sisteminizde Oracle JRE 1.6 ya da üzeri bir sürümü kurulu olmalıdır.

Eğer sisteminizde bu uygulama kurulu değilse kurulum 

için http://www.java.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Elektronik Bilet Raporu Paketinin Başkanlığa 

Yüklenmesi 

http://www.java.com/


• Elektronik İmza / Mali Mühür ile sisteme giriş uygulaması aşağıdaki web tarayıcılarında test 

edilmiştir. Lütfen bu web tarayıcılarından belirtilen sürümünü yada daha üst bir sürümünü 

kullanınız;

– Mozilla Firefox 5

– Google Chrome 13

– Opera 9

– Apple Safari 5

– MS Internet Explorer 8

• Elektronik İmza / Mali Mühür ile sisteme giriş uygulaması aşağıdaki işletim sistemlerinde test 

edilmiştir. Windows tabanlı işletim sistemleri için 3. maddede de bahsedilen akıllı kartınızla size 

verilen sürücüleri kullanabilirsiniz. Linux tabanlı işletim sistemlerinde ise akıllı kartınıza 

erişebilmek için gerekli donanım sürücülerini kendi dağıtımınızın uygulama depolarından bulup 

sisteminize yüklemeniz gerekmektedir.

– MS Windows XP

– MS Windows Vista

– MS Windows 7

– Linux (Pardus, Ubuntu)

Elektronik Bilet Raporu Paketinin Başkanlığa 

Yüklenmesi 



• Elektronik imza ile sisteme giriş yapılabilmesi için gerekli adımlar aşağıda detaylı olarak 

anlatılmıştır.

• Web Tarayıcınızda E-İmza ile Giriş sayfası ilk açıldığında Java tabanlı elektronik imza 

uygulamasının çalıştırılması için web sitesine güvenip güvenmediğiniz uyarısı karşınıza 

çıkabilir. Bu uyarı mesajında Run (Çalıştır) butonuna basarak işleme devam ediniz. Bu uyarı ile 

ilgili çeşitli web tarayıcılarında karşılaşılan örnek ekran görüntüleri aşağıda yer almaktadır.

Elektronik Bilet Raporu Paketinin Başkanlığa 

Yüklenmesi 



















Hata Kodları 

KOD AÇIKLAMA 

sendDocumentFile

401 Erişim yetkilendirme hatası. 

402 Kullanıcının ilgili rolü yok. 

403 Attachment null. 

404  Paket adı boş. 

405 Paket bir e-Bilet paketi değildir. 

406 Paket maksimum boyutu geçmiş. 

407 Datahandler hatası. 

408 Paket adı geçerli değil. 

409 Paketi gönderenin kullanıcı kimliği ile sistemdeki kullanıcının kimliği 

uyuşmuyor. 

410 Veritabanı hatası. 

411 Paket sisteme daha önce yüklenmiş. 

412 Disk hatası. 

413 İşlem kuyruğu hatası. 

getBatchStatus

501 Erişim yetkilendirme hatası. 

502 Kullanıcının ilgili rolü yok.

503 Veritabanı hatası. 

504 Paket adı geçerli değil. 

505 Paketin durumunu sorgulamak isteyen kullanıcı ile paketi yükleyen 

kullanıcı tutarsız. 



• Elektronik yolcu listelerine ilişkin raporların ilgili kurallara göre

hazırlanıp Başkanlık sistemine iletilmiş olması, elektronik yolcu

listelerinin muhafazası ve ibrazı ödevlerini ortadan

kaldırmamaktadır.

• Elektronik Bilet Uygulaması kapsamında üretilen elektronik yolcu

listelerine ait belli bilgilerin günlük rapor şeklinde oluşturulması,

rapor formatında bulunan elemanların kullanım şeklinin açıklanması,

XSD ( XML Schema Definition- XML Şema Gösterimi),

elemanlarının tanımlaması bellidir.

Elektronik Yolcu Listesi





• 1 gonderen Raporu Gönderen Mükellef

• 2 baslangicTarihi Raporun Başlangıç tarihi

• 3 bitisTarihi Raporun Bitiş Tarihi

• 4 version Raporun Versiyon Numarası

• 5 uuid ETTN(GUID Formatı)

• 6 Signature Mali Mühür veya Güvenli Elektronik İmza

• 7 yolcuListesiNo Yolcu Listesi Numarası

• 8 ozetDeger Yolcu Listesinin Hash Değeri

• 10 hareketZamani Aracın Hareket Zamanı

• 11 hareketNoktası Aracın Hareket Yeri

• 12 seferNumarası Aracın Sefer Numarası

• 13 aracPlakası Aracın Plakası

• 14 toplamHasılat Toplam Hasılat

• 15 tckn/vkn Araç İşletene Ait tckn/vkn

• 16 komisyonTutar Araç İşletenin Komisyonu

• 17 komisyonKDV Komisyon KDV’si

• 18 koltuk Koltuk Bilgileri

Elektronik Yolcu Listesi



• Yolcu listesi numarası, 3 hane birim kodu(merkez, şube, acente, çağrı merkezi vb.

için atanan kod) ve 13 haneli müteselsil sıra numarasından meydana gelen numara

kullanılacaktır. Müteselsil numaranın ilk dört hanesi raporun düzenlendiği yılı kalan

dokuz hane ise müteselsil numarayı ifade etmektedir. Yolcu listesi düzenleyen

bünyesinde aynı yolcu listesi numarası birden fazla kullanılamaz. Numara her yılbaşı

itibariyle 1’den başlayacaktır.

• Elektronik Yolcu Listesi Raporu Xml dosyası, Elektronik Yolcu Listesi Raporu Veri

Formatı bölümünde anlatılan kurallara uygun olarak oluşturulmalıdır.

• • Elektronik Yolcu Listesi Raporu Xml dosyası, UTF-8 dil kodlaması ile

oluşturulmalıdır. Xml dosyası <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> ile

başlamalıdır.

• • Elektronik Yolcu Listesi Raporu Xml dosyasının “ebilet:baslik” elamanı içerisindeki

“ds:Signature” elemanı Elektronik Yolcu Listesi Raporu Xml dosyasının imza veya

mali mühür bilgilerini içermelidir.

Elektronik Yolcu Listesi



• Elektronik Yolcu Listesi Raporu Xml dosyasının isimlendirilmesinde Türkçe karakter

kullanılmamalıdır. İsimlendirme için belirlenen herhangi bir format ve ya standart

yoktur.

• Elektronik Bilet Uygulaması kapsamında Başkanlığa gönderilecek dosyalara Paket

denilmektedir. Elektronik Yolcu Listesi Raporu Xml dosyasının ZIP formatı ile

sıkıştırılması sonucunda Paket elde edilecektir. Zip formatındaki Paketin adı ile

içerisindeki Elektronik Yolcu Listesi Raporu Xml dosyasının adı aynı olmalıdır.

Elektronik Yolcu Listesi



• https://portal.efatura.gov.tr/ebilet/ adresinden Elektronik Bilet Uygulaması giriş sayfasına

gidilir.

• ”Başla” düğmesine basılarak oturum kodu alma işlemi gerçekleşir. Akıllı kartın türü ve akıllı

kart şifresi girilerek ”Tamam” düğmesine basılır.

• Kullanılacak sertifika seçilir ve “Tamam” düğmesine basılır.

• Sisteme giriş için gerekli olan metni imzalamak için “İmzala” düğmesine basılır.

Elektronik Yolcu Listesi Raporu Paketinin 

Başkanlığa İletilmesi 


















