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İsmini “Beton” ve “Teknoloji” kelimelerinin ilk hecelerinden alan 

Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. 1988 yılında kuruldu. 

Betek , 1993 yılında inşaat boyaları alanına, Avrupa'nın en büyük 

boya markası Caparol ile teknolojik işbirliği yaparak adım attı. Betek aynı 

zamanda boya sektöründe ülkemize ilk yapancı sermaye girişini sağlayan 

firmadır.

Bugüne kadar, en son teknoloji ile üretim yapan, Türk boya 

sektöründe henüz bilinmeyen ürünleri piyasaya sunan Betek “kaliteli üretim 

yapan, öncü ve yenilikçi marka” kimliği ile Türk boya sektörünün en güçlü 

firmasıdır. 

Betek 2001 yılı itibariyle boya sektöründe pazar liderliğini yakaladı. 

1997’de TV reklâmlarına başlayan ve tüketicide “Filli Boya” markasıyla kısa 

sürede yüksek bilinirlik sağlayan Betek tüm ülke genelindeki 3000 e yakın 

satış noktaları ve 1200’e yaklaşan çalışanı ile halen boya sektöründe pazar 

lideri konumundadır. 

Betek, 2003 yılında ısı yalıtımı alanındaki faaliyetlerine başlamış, 

ülkemiz geleceği adına bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördüğü “yalıtım” 

alanındaki çalışmalarıyla bu sektörde liderlik görevini üstlenmiştir. 

BETEK BOYA
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Betek, Gebze’deki 152 bin m2‘lik alanda, boya ve ısı yalıtım sistemlerinin tüm ana 

bileşenlerinin üretimini gerçekleştirdiği, 380 bin ton boya, 240 bin ton kuru harç ve 

770 bin m3 EPS ısı yalıtım levhası üretim kapasiteli ülkemizin ilk entegre tesisi ile, 

boya sektöründe olduğu gibi yalıtım sektöründe Türkiye’nin öncü kuruluşu 

konumundadır. 

Ülkemizin yalıtım konusundaki artan bilinci ve talebine yanıt verebilmek amacıyla, 

104 bin m2 açık alan üzerine kurulan Kayseri Üretim Tesisimiz’de yıllık 150 bin ton 

ısı yalıtım sıva, yapıştırıcı ve son kat kaplamaları, 385 bin m3 EPS ısı yalıtım 

levhası üretilmektedir. 

BETEK BOYA
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Neden e-fatura?

Kağıt Fatura Maliyeti ?

e-fatura faydaları ?
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Betek Aylık Fatura Sayıları

Günde 2.000’in üzerinde fatura

Yılda 550.000’in üzerinde Fatura

Yaklaşık 1 kağıt faturanın gönderim maliyeti.

Kağıt Maliyeti 4 Kr.

Kartuş Maliyeti 1 Kr.

Elektrik Maliyeti 1 Kr.

Yön/İşçilik Mal. 10 Kr.

Posta Maliyeti 10 Kr.

Arşiv Depo Mal. 1 Kr.

TOPLAM 27 Kr.

Yıllık yaklaşık 150.000 TL Kağıt Fatura Maliyeti.

Faturanın alım ve işleme maliyetleri ile rakam daha da 

yukarı çıkıyor

Kağıt Fatura Maliyet?
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Betek e-fatura Projesi Kazanımları.

Faturaların Bayilere zamanında ulaştırılması.

 İş süreçlerinde iyileşme.

Bayiler ile muhasebesel işlemlerin hızlanması.

Bayiler ile hızlı ve güvenilir faturalaşma.

Çevreye ve Doğaya katkı.

Betek Bayilerinin Kazanımları

Faturaların zamanında alınması

Hesapların zamanında kapatılması

Muhasebesel işlemlerin hızlanması

Fatura işleme zamanının azalması

e-fatura Faydaları?
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e-fatura Başvuru İşlemi ve Program Uyarlamaları
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İlk e-faturayı 28.04.2010 tarihinde kestik…
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 2010 yılında Toptancı Bayilerimize e-

faturayı tanıttık ve kullanmalarını 

teşvik ettik.

 e-fatura nedir?

 Niçin e-fatura kullanmalıyım?

 e-faturaya nasıl başvurabilirim?

 e-faturayı nasıl kullanabilirim?

e-faturanın Bayilerimize tanıtımı

45 Bayimiz Betek ile birlikte e-

fatura sistemine kayıt oldu.

Bayilerimize e-fatura başvuru 

işlemleri ve diğer yapılacak 

işlemler için sürekli destek 

oluyoruz.
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BETEK
BAYİSİ

X Programı

HSM İmza 
Modülü

NW Portal KM

Betek Program

BETEK
TEDARİKÇİSİ

Betek Program Mimarisi-Entegrasyon
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Entegrasyon onayının alınması

8 Kasım 2010

Entegrasyon yöntemi ile 

e-fatura kullanımına geçiş 

için gerekli tüm testler 

tamamlanarak onay alındı.
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e-faturayı nasıl düzenliyoruz?

 irsaliye – sipariş – fiyat ve koşullarla ilgili kontroller yapılır.

 Kontolü tamamlanan tüm faturalar SD modülüne kaydedilir.

 Kaydedilen faturalar ile irsaliye – sipariş uyumluluğu kontrol edilir.

 Kontrolü tamamlanan faturalar FI’a aktarılır.

 Aktarım işlemleri tamamlanan faturaların yazdırılması/e-fatura olarak 

gönderilmesi aşamasına geçilir.
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e-faturayı nasıl düzenliyoruz?
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Gönderilecek e-faturaların seçimi
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e-faturaların gönderilmesi…
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Gönderilen faturalar gitti mi?
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Gönderilen e-faturaların statü kontrolleri
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Bayilerimize ilave bilgi gönderimi
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Varsa eksik statünün manuel tetiklenmesi
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Gelen faturaların incelenmesi

20



Gelen e-fatura Detayı
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Bugün ne durumdayız?

Fatura Türü Fatura Sayısı Oran

e-fatura 307.873 56%

Kağıt fatura 242.127 44%

Toplam 550.000 100%
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TEŞEKKÜRLER…

Gelir İdaresi Müdürü 

Sn. Yalçın TERCAN ve Ekibine

ve

TÜBİTAK’a

Desteklerinden dolayı 

TEŞEKKÜRLER…

İsmail POLAT

Betek Boya ve Kimya San.A.Ş.

ismail.polat@betek.com.tr


