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Giriş 
 
 Bu kılavuz faturalarını elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen 
gerçek ve tüzel kişilerin e-Fatura Uygulamasına başvuru yapması için gerekli işlemleri açıklamak amacıyla 
hazırlanmıştır. 
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1.Mali Mühür Sertifika Hizmetleri Başvuru Süreçleri 
 

Mali Mühür Sertifikasına Başvurmak için,  

a) mportal.kamusm.gov.tr/bp/mm.go adresine gidilir. Açılan sayfada ilgili alanları doldurarak 

başvuru gerçekleştirilir.  

 

 
 

b) Açılan sayfada ilgili alanları doldurarak giriş butonuna tıklanır ve aşağıdaki ekran açılır. 

Bu link üzerinden başvurduğunuzda sadece Mali Mühür Sertifikası için başvurmuş olacaksınız. E-

Defter Uygulama başvurusu ayrıca GİB üzerinden yapılmalıdır. Her iki başvuru yöntemi ile üretilen 

Mali Mühür Sertifikası aynı özelliklere sahip olup, her iki uygulamada da kullanılabilmektedir.  

 

https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/mm.go


3 
 

 
1- Yukarıda açılan ekranda Sertifika Tipi “Akıllı Kart ve Kart Okuyucu” olarak seçilir. Kurum 

bilgilerinde Vergi Dairesi bilgisi dışında firmaya ait diğer bilgiler dolu gelmektedir. Vergi dairesi 

bilgisi ve Güvenlik Sözcüğü alanları doldurulur. (Güvenlik Sözcüğü Mali Mühürle ilgili Pin/Puk 

işlemleri, Bilgi güncelleme gibi işlemler sırasında kullanılmaktadır.) 

 

 
 

2- Güvenlik sözcüğünden sonra kurum yetkilisinin kimlik bilgileri listelenmektedir. Bu bilgilerin 

doğruluğunu kontrol ettikten sonra İletişim Bilgileri bölümünde firma yetkilisinin mail ve 

telefon bilgileri girilir. 
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3- Tüm bilgileri kontrol ettikten sonra Onayla butonuna tıklanır; açılan ekranda ödenmesi 

gereken tutar, ödemenin yapılacağı hesap bilgileri ve ödeme esnasında açıklama olarak 

girilmesi gereken Başvuru Kodu  yer alır. (Firma ve Başvuru Kodu bilgileri İletişim bilgilerinde 

yer alan mail adresine de gönderilir.) 

4- Ödeme başvuru aşamasında belirtilen hesap bilgileri ile TUBİTAK-BİLGEM hesabına yapılır. 

Ödeme esnasında dekont açıklama alanına Başvuru Kodu, Firma Adı ve Vergi Numarası yazılır. 

Yazmamanız durumunda, yaptığınız ödeme dikkate alınmayıp, sertifikanız üretilmeyecektir. 

Sertifika Teslim Süreci 

Sertifika teslimi aşağıdaki adımlar izlenerek gerçekleştirilir: 

1. Sertifikanın bulunduğu akıllı kart zarflanır. 

2. Zarf içerisine kullanım talimatları yerleştirilir. 

3. Akıllı Kart Okuyucu ve fatura ile birlikte paketlenir. 

4. Paket imza yetkilisine kurye aracılığı ile iletilir. 

5. İmza yetkilisinin herhangi bir nedenden dolayı (işten ayrılması, adreste bulunamaması, 

vefat etmesi vb.) teslim alamaması durumunda vekalet verilen başka birine teslim 

edilebilir. İleti sadece resmi kimlik ibrazı ile teslim edilir. 

2.Sertifikamı Aldım Ne Yapmalıyım? 
Nitelikli Elektronik Sertifikanız(NES) ve kart okuyucunuz tarafınıza teslim edilmişse E-Fatura başvurunuzu 
yapabilirsiniz.Ayrıca sertifikanızı kullanabilmeniz için 
http://www.kamusm.gov.tr/islemler/sertifikami_aldim_ne_yapmaliyim/ sayfasını takip etmeniz veya 
aşağıdaki adımları sırasıyla yapmanız gerekmektedir.  
 

1.Adım 
 Kurye tarafından tarafınıza elden teslim edilen AKIS Akıllı Kartta yer alan Nitelikli Elektronik Sertifikanın 
yüklü olduğu çipli parça aşağıdaki gibi hasar verilmeden işaretli yerlerinden kırılarak çıkarılır. Eğer 
kenarlarında çapak kaldıysa uygun bir alet ile zarar vermeden temizlenir. Çıkarılan NES yüklü çipli parça, 
kart okuyucuya aşağıda görüldüğü şekilde ve ok yönünde itilir 
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Çipli parça kart okuyucuya takılırken çipin takılma yönü ve şekline dikkat ediniz, gösterildiği şekilde cip 
takılmalıdır, (Kart okuyucunun Tübitak yazısı üstte gelecek şekilde tutulduğunda cipin kesik köşesi dışta 
olmalıdır.) 
 

 
 

2.Adım 

Buradan işletim sistemine uyumlu sürücüler indirilir ve kurulur.Detaylı anlatım 3.2. Akis Akıllı Kart 

Sürücüsü Kurulum Adımları başlığı altında yer almaktadır. 

 
 

3.Adım 

http://www.kamusm.gov.tr adresinde “Online İşlemler” altından “Mali Mühür Elektronik Sertifika 

İşlemleri” linkine tıklanır. 

http://www.kamusm.gov.tr/islemler/surucu_yukleme_servisi/
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.  

 

4.Adım 

Açılan sayfada “Şifreli Giriş” yapılır. Başvuru yapan kurum imza yetkilisine ait geçerli bir e-imza var ise “E-

imzalı Giriş” butonuna tıklanarak da giriş yapılabilir. 
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5.Adım 

Vergi Kimlik No, Resimdeki Yazı ve Güvenlik Sözcüğü alanları doldurulup “Giriş” butonuna basılır.Güvenlik 

sözcüğü oluşturmak için, “Güvenlik Sözcüğümü Unuttum” butonuna tıklayarak mail adresinize gönderilen 

Güvenlik Sözcüğü bu alana yazılır.”Giriş” butonuna tıkladıktan sonra cep telefonuna gönderilen SMS Onay 

Kodu girilir. 

 
 

6.Adım 

Mali Mühür Elektronik Sertifikası ile yapılacak işlemler için gerekli olan PIN bilgisi, “PIN / PUK Bilgisi” 

butonuna tıklanarak listelenebilir. 
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Uyarı 

PIN bilgisinin kullanılması ve saklanması ile ilgili uyarıların tamamı DİKKATLE okunmalıdır; 

1. PIN bilgisinin güvenli olarak muhafaza edilmesi kart sahibinin sorumluluğundadır. Ayrıca, kurum 

tarafından silininceye kadar Kamu SM'de şifreli olarak tutulur. 

2. "Parolalarımı Kaydet" butonuna basılarak oluşturulan PIN bilgisinin yer aldığı PDF dosyasının, 

güvenli bir yerde saklanması, ayrıca PIN bilgisinin yazıcıdan baskısı alınarak basılı kopyasının da 

saklanması önerilir. 

3. PIN bilgisinin Kamu SM sisteminden silinmesi önerilir. "Parolalarımı Sil" butonuna basıldığında PIN 

bilgisi, Kamu SM sisteminden bir daha görülemeyecek şekilde tamamen silinir. 

4. PIN'in 3 (üç) kere hatalı girilmesi durumuna Kilit Çözme seçeneğine tıklanarak PIN yenilenir. 

Bilgilendirme 

Mali Mühür Elektronik Sertifika İşlemleri menüsünden yapılabilecek işlemler aşağıdaki gibidir; 

 "Askıdan İndir" sertifikanın, sertifika sahibi tarafından askıya alındığı durumlarda, sertifikayı tekrar 

kullanıma açmak için kullanılır. 

 "Sertifikamı İptal Et" ile listelenen sertifikalardan her biri, bir daha kullanılamayacak şekilde iptal 

edilebilir. İptal edilen sertifika(lar) ücret karşılığı yenilenir. 

 "Bilgi Güncelle" seçeneği ile listelenen kişisel bilgiler güncellenebilir. 

 "Sertifika Listele" seçeneği ile sertifikalar listelenir. Listelenen sertifkaların seri numarasına 

tıklayarak, sertifikaya ait detaylar incelenebilir. 

 "PIN / PUK Bilgisi" seçeneği ile PIN / PUK bilgileri görüntülenebilir, kaydedilebilir ya da silinebilir. 

 "Kilit Çözme" kilitlenen kartın kilidini çözmek ve yeni bir PIN kodu üretmek için kullanılır."Kilit 

Çözme" kilitlenen kartın kilidini çözmek ve yeni bir PIN kodu üretmek için kullanılır. 

 "Çıkış" seçeneği, sistemden çıkış yapmak için kullanılır. 

3. Akis Yönetici Paketi Kurulumu 
3.1.Kurulum Öncesi Yapılması Gerekenler  
 

a) Paket Windows işletim sistemi için hazırlanmıştır. 32 ve 64 bit işletim sistemleri için ayrı 
paketler mevcuttur: 

 Windows x86 için AKIS Yonetici (v.XY).msi  

 Windows x64 için AKIS Yonetici x64(v.XY).msi  
Paketin eski bir versiyonu sisteme önceden yüklendiyse ekrana aşağıdaki uyarı mesajı gelir. Bu durumda 
Control PanelAdd/Remove Programs ile paketin eski versiyonu sistemden kaldırılmalı ve bilgisayar 
yeniden başlatılmalıdır.  
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b) Paket ile gelen AKiS Kart İzleme Aracı yazılımının düzgün çalışabilmesi için Java kütüphanesi 
(JRE) 6u10 veya daha üstü sistemde kurulu olmalıdır. 32 bit işletim sisteminde 32 bit JRE, 64 bit 
işletim sisteminde 64 bit JRE kurulu olmalıdır.  

 
 

3.2. Akis Akıllı Kart Sürücüsü Kurulum Adımları 

 
Akıllı kartı okuyucusuna ait sürücüyü yüklemek için aşağıdaki adımlar takip edilir. 
 

 
1. www.kamusm.gov.tr adresinden aşağıdaki gibi bilgisayarınız için uygun olan sürücü indirilir.  
 

 
 

2. AKIS Yonetici (v.X.Y).msi paketi çalıştırılır. 
3. Çalıştır butonuna basılarak kurulumun başlaması sağlanır. 

http://www.kamusm.gov.tr/
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4. İleri ile kuruluma devam edilir. 
5. Lisans sözleşmesini kabul ediyorum seçeneği işaretlenip İleri ile kuruluma devam edilir. 

 

 
 

6. Kullanıcı adı, kurulum türü bilgileri seçilir. İleri ile kuruluma devam edilir. 
7. Tam kurulum seçeneği işaretlenip  İleri tuşuna basılır. 
 

 
 
 
8. Yükle seçilerek kurulum başlatılır. Son butonu ile kurulum sona erer. 
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 Normal şartlarda düzgün çalışan bir kart okuyucu ve kartın AKIS kart izleme aracı ekran 
görüntüsü aşağıdaki gibidir:  

 

 
 

 Kart okuyucunuzun ışığı yanıyorsa fakat AKIS kart izleme aracı ile kartın içerisini 
görüntüleyemiyorsanız kartınız arızalı olabilir. 

 Adım 1:  Öncelikle kartınızı farklı bir kart okuyucuya takın ve kartınızı tekrar görüntülemeyi 
deneyin. 

 Adım 2: Farklı bir kullanıcıya ait düzgün çalışan bir AKIS kartı kendi kart okuyucunuza takarak 
işlem yapmayı deneyin. 

 Adım 3: Bilgisayarınızı yeniden başlatarak AKIS kart izleme aracı ile kartı görüntülemeyi deneyin. 
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4. e-Fatura Uygulamasına Elektronik Başvuru  
 
Elektronik fatura uygulamasına başvuru yapmak isteyen mükelleflerin veya temsilcilerinin 
www.efatura.gov.tr adresindeki e-Fatura başvuru bağlantısına tıklayarak gerekli formları doldurup 
onaylamaları gerekmektedir. e-Fatura ve e-Defter uygulamasında kullanılacak olan Mali Mühür 
Sertifikasına başvurmak için, www.efatura.gov.tr adresinden başvuru bağlantısına ya da 
mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go adresine tıklanır. Açılan sayfada ilgili alanlar doldurularak başvuru 
gerçekleştirilir. Bu adres üzerinden sadece Mali Mühür Sertifikası için başvurulabilir.  
e-Fatura ve e-Defter Uygulama Başvurusu ayrıca aşağıdaki adreslerden yapılmalıdır. 

 e-Fatura için; https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/ 

 e-Defter için; https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/  
 
Başvuru için TÜBİTAK-KamuSM tarafından üretilen mali mühür sertifikası ve şifresi kullanıcıya teslim 
edilmiş olmalıdır. Aksi takdirde bu adreslerden mali mühürle başvuru yapılamayacaktır. Elektronik fatura 
başvuru formu ile ilgili bilgilere bir sonraki başlıkta yer verilmiştir. 
 

4.1.Başvuru Bilgileri  

a) Mükellef Bilgileri  

  
 

 Yararlanma Yöntemi: Mükellefler e-Fatura Uygulamasından, Özel Entegrasyon yöntemini 
seçerek başvurmalıdır. 

      
** - Bu alanlardan biri mutlaka dolu olmalıdır.  
*- Bu alanlar mutlaka dolu olmalıdır. 
 

https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/
https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/
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  VKN/TCKN: Başvurusu yapılan firmanın vergi kimlik numarası (VKN) girilecektir. Gerçek kişiler 
için TCKN alanına başvuru sahibinin TC kimlik numarası (TCKN) girilecektir. Yazılan VKN'nin 
geçerliliği için check-digit kontrolü ve diğer bir takım kontroller yapılmaktadır. Bu kontrollerden 
başarılı bir şekilde geçilirse formun aşağısında bulunan “Kaydet” düğmesi aktif hâle gelecektir. 
Girilen vergi kimlik numarası ya da T.C kimlik numarası herhangi bir kontrole takılırsa, kullanıcıya 
bir uyarı verilecek, “Kaydet” düğmesi pasif kalacak ve başvuru işlemine devam edilmeyecektir. 
 
Önemli Not: Kullanıcı istenilen tarihte e-fatura sistemine dahil edilebilir. 
 

b) Şirket Sorumlusu Bilgileri  
 
 

         
              Bu alanlara başvuruyu onaylayan şirket yetkilisinin bilgileri yazılmalıdır.  

 
 

c) Mali Mühür veya NES (Nitelikli Elektronik Sertifika) ile Başvuruya Devam Edilirken Dikkat 
Edilecek Hususlar 

 
Form eksiksiz ve hatasız doldurulup “Kaydet” butonuna tıkladıktan sonra aşağıdaki gibi Kart Giriş Ekranı 
gelecektir.Başvurunun bu aşamasında tüzel kişiler, diğer kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişiliği olmayan 
ortaklıklar mali mühürle, gerçek kişiler de nitelikli elektronik imza veya mali mühürle başvuruya devam 
etmelidir.  
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Hâlihazırda mali mührünü aktif olarak kullanmakta olan mükelleflerin Tanımlı Kartlar alanında Java 
appleti çalıştığı andan itibaren AKISKART otomatik olarak gelecektir. İlk kez mali mühür ya da nitelikli 
elektronik sertifika kullanacak olanların önce mali mührün ya da nitelikli elektronik sertifika sürücülerinin 
düzgün şekilde yüklendiğinden emin olmaları gerekmektedir. Sonrasında aynı ekrandan başvuruya 
devam edilir 
 
Kart Giriş ekranında Tanımla butonuna basılır ve aşağıdaki Kart Tanımlama ekranı gelir: 

 

     
 
Kart Tanımlama ekranında Seç butonuna tıklanır ve açılan pencereden ilgili kartın PKCS11'i destekleyen 
kütüphanesi (dll dosyası) seçilmelidir:  
• Akis kartlar için akisp11.dll  
• GemSafe için gclib.dll  
• Siemens için siecap11.dll  
• StarCOS için aetpkss1.dll  
• Aladdin için eTPKCS11.dll  
Örneğin akisp11.dll genellikle C:\Windows\system32 dizininde bulunmaktadır.Windows 10 
kullanıyorsanız  Windows klasöründe akisp11.dll kütüphanesini bulabilirsiniz. 
Kart dosyası kütüphane dosyası alanına aktarıldıktan sonra kart tanımlama ekranında KartAdı alanına bir 
isim atanır, kart adında türkçe karakter bulunmamalıdır: 
 
Akiskart/AKISKART/GemSafeKart/SiemensKart/AladdinKart vb. 
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Devamında Ekle butonuna tıklanarak işlem tamamlanır. Kart tanımlama işlemleri bittikten sonra 
aşağıdaki gibi kart giriş ekranında tanımlı kartlardan ne isim verilmişse o kart seçilir (Bu örnekte 
akisp11.dll seçilmiş ve AKISKART adı atanmış) ve kart şifresi girilir: 
 
 
 

 
 
 
Sonra Giriş butonuna tıklanır. Kart şifresi doğru biçimde girildiğinde Sertifika Bilgileri Kart Giriş ekranına 
yüklenecektir: 
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Sertifika bilgileri yüklendikten sonra İmzala butonuna tıklanır ve böylelikle başvuru işlemi tamamlanmış 
olur. İşlem Başarılı onay mesajı ile başvuru işleminin başarılı bir şekilde tamamlandığı anlaşılır. Herhangi 
bir hata varsa onay mesajı yerine hata mesajı ve hataya ilişkin açıklama ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır. 
 

 
 
Önemli Not: Tüm bu uygulamaların çalışabilmesi için tarayıcınızdan java applet uygulamalarının 
çalışmasına izin vermeniz gerekmektedir. 

5.Crs Soft e-Fatura Başvuru Ekranı 
 
 
Crs Soft başvuru işlemine başlamadan önce, java güvenlik sebebiyle uygulamanın çalışmasını 
engelleyeceği için aşağıdaki adımları takip ediniz:  
 
Windows arama sekmesinde Java yazarak Configure Java’yı seçiniz.Karşınıza aşağıdaki gibi Java Control 
Panel sayfası çıkacaktır.Bu ekranda  Security  Edit Site List yolunu izleyiniz.  
 

 
 
Aşağıdaki gibi Exception Site List ekranı karşınıza gelecektir. Add butonuna tıklayarak  
https://edunya.crssoft.com adresini listeye ekleyiniz. 
 
 

https://edunya.crssoft.com/
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Gerekli java güvenlik veriniz. 

 
 
 
Yukarıdaki işlemlerden sonra https://edunya.crssoft.com adresinden ‘Başvur’ butonuna tıklayarak form 
doldurulur.  

 
 

https://edunya.crssoft.com/
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Önemli Not: Mali mühür sertifika seçimi sırasında Chrome tarayıcı, java eklentisine destek 
vermemektedir.Mozilla Firefox ya da Internet Explorer tarayıcıları tercih edebilirsiniz. 
 

Hizmet Bilgileri 
 Crs Soft e-dönüşüm ürünlerinden e-Fatura çözümünü seçerek başvurunuza devam ediniz. 
 

Sertifika Seçimi 
Başvuru formunda Hizmetler aşamasında E-Fatura Hizmetini onaylayıp sertifika seçimi yapınız. 
E-imza şifresi kısmına mali mührünüzün pin kodunu giriniz. 
 

 
 
 
Gerekli java izinlerini vermeyi unutmayınız.  
 

 
 
 

İletişim ve Şirket Bilgileri 
İletişim ve şirket bilgileri doldurulduktan sonra Başvur butonuna tıklayınız. 
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Başvurunuz başarıyla tamamlandığında aşağıdaki ekranı görebilirsiniz. 
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