
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PortalPLUS BS Modülü  

Kullanım Kılavuzu 

Sürüm 10112014



 

Mevzuat ve uygulama sürüm değişikliklerinden kaynaklanacak düzenleme ihtiyaçları konusunda PROTEL 

A.Ş. sorumluluk kabul etmez.  

Dökümanın güncel sürümüne ve konuyla ilgili diğer dökümanlara http://edonusum.protel.com.tr/   

sitesinden erişebilirsiniz.  

 

PROTEL A.Ş. 

7 Kasım 2014 

 

e-dönüşüm ile ilgili dökümanlar  

e-fatura nedir kimler kullanacak ? 

e-fatura OPERA ‘da kullanım kılavuzu 

e-fatura Suite 8 ‘de kullanım kılavuzu 

e-fatura Micros 9700 ‘de kullanım kılavuzu 

e-fatura Micros 3700 ‘de kullanım kılavuzu 

e-fatura Reservation Assistant kullanım kılavuzu 

 

PortalPLUS Kullanım Kılavuzu 

EK1 PortalPLUS GİB Arayüzü ile kullanım kılavuzu 

EK2 PortalPLUS Doğrudan Bağlantı (GİB veya Özel Entegratöre) kullanım kılavuzu 

 

PortalPLUS BS Modülü Kullanım Kılavuzu 

PortalPLUS e-defter Modülü kullanım kılavuzu 

 

Eğitim videolarına  youtube üzerinden ulaşabilirsiniz.  

  

 

 

 

 

  

http://edonusum.protel.com.tr/
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Giriş 
Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve 

Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form BA)" ile; mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet 

Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form BS)" ile bildirmeleri yükümlülüğü getirilmiştir.  

2010 yılı itibariyle BA-BS limiti 5.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu limiti aşan tüm alış ve satışlar BA-BS 

formunda bildirilmek zorundadır.  

İlgili mevzuat için tıklayınız. 

PortalPLUS BS modülü ile PortalPlus ‘a bağlı kanallarda düzenlenen SATIŞ faturaları merkezi 

veritabanında toplanır ve VKN/TCKN üzerinden konsolide edilerek BS formu hazırlanır. 

PortalPLUS bir web uygulamasıdır.  BS uygulamasına PortalPLUS arayüzünde Beyanname menüsünden 

erişilmektedir.  

Internet Browser üzerinden http://sunucuismi/portalplus/ bağlantısını kullanarak PortalPLUS 

uygulamasına erişebilirsiniz (tam erişim linkini bilgi işlem departmanınızdan alınız). (GoogleChrome 

kullanınız)  

Kullanıcı adı ve şifrenizi giriniz.  

 

Uygulamayı açtıktan sol menüden Beyanname / BS formu seçiniz.  

  

http://www.protel.com.tr/
http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=P3LfHK87wtniiCCO&type=teblig
http://sunucuismi/portalplus/
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PortalPlus giriş yapan kullanıcı bir şube kullanıcısı ise İşlem kısmında Şube BS aktif olur. Merkez BS 

formu hazırlama yetkisine sahip bir kullanıcı ise Merkez BS aktif olacaktır.  

 

Hesap kısmında kullanıcının yetkili olduğu Hesap yada Hesaplar (şube tanımı) listelenir.  

 

Ayarlar bölümünde ise şubenin satış faturası oluşturan kaynakları listelenir.  

 

Bu kısımda kaynak sistemlerden fatura verisi okunurken farklı parametrelerde veri çekilmesi sağlanabilir.   

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

http://www.protel.com.tr/
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PortalPLUS BS Kanalları 
PortalPLUS BS modülü ile kullanabileceğiniz kanalların güncel listesine 

http://edonusum.protel.com.tr/index.php?p=bs-modulu-kanallar  sitesinden erişebilirsiniz.  

Kanallardan fatura bilgilerinin çekilmesi 
Şube, Hesap, Yıl ve Ay bilgilerinin doğruluğu üst menüden kontrol edildikten sonra “FORMU OLUŞTUR” 

seçilir.  

Bu menü PORTALPlus BS için tanımlanmış kaynaklara bağlantı yaparak ; herhangi bir limit kontrolü 

yapmadan kesilen tüm faturaları kaynak bazında ve VKN/TCKN numarasına göre fatura sayılarını ve 

fatura matrahını toplayarak çeker.  

Forma yüklerken sistem içerisinde belirlenmiş kural setlerine göre verinin formatı kontrol edilmektedir. 

Hatalı bir veri oluşması durumunda hata içeriği Uyarı kolonunda görülebilir.  

 

Hatalı kayıtların düzeltilmesi 
Hatalı kayıtlar silinebilir ya da form üzerinde düzeltilebilir. Düzeltilmek istenen kayıt üzerinde çift 

tıklayarak satır üzerinde düzeltme işlemini yapınız. Bu şekilde değiştirilen kayıtlarda Kaynak kolonunda 

“Şube Yetkilisi Düzenledi” ibaresi yer almaktadır.  

Düzeltme işlemini tamamladıktan sonra KAYDET tuşuna basınız. 

Bir kaydı silmek için üst menüden SİL tuşuna basınız.  

http://www.protel.com.tr/
http://edonusum.protel.com.tr/index.php?p=bs-modulu-kanallar
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Formun onaylanması (Şube) 
Form üzerindeki kontroller tamamlandıktan sonra üst menüden ONAYLA ‘ya basılır. Bu şekilde form 

kilitlenir ve değiştirilemez.   

Merkez BS formu hazırlanabilmesi için şubelerin onaylama işlemlerini tamamlamış olmaları 

gerekmektedir.  

 

Onay İptali 
Formun yukarıda açıklandığı şekilde ŞUBE tarafından onaylanmasını takiben, Merkez BS formu 

oluşturulmadan Onay İptali yapmak mümkündür.  

Merkez BS formu hazırladı ise şube formunda onay iptali yapılamaz. 

  

http://www.protel.com.tr/


 

PROTEL A.Ş. WWW.PROTEL.COM.TR   Sayfa 8/10 
10 Kasım 2014 

Formun onaylanması (Merkez) 
Şubeli yapılarda formun her şube için yukarıdaki şekilde onaylanmasını takiben ; İşlem menüsünden 

Merkez BS seçilerek formun onaylanması gerekmektedir.  

Merkez kullanıcısı BS formuna giriş yaptığında İşlem kısmında Merkez BS seçeneği aktif olur. Oluştur 

seçeneği ile Şubenin onaylamış olduğu BS formu üzerinden resmi beyanname oluşturulur.  

 

Beyannamenin indirilmesi 
Üst menüde yer alan İNDİR fonksiyonu ile BS beyannamesinin Excel veya CSV olarak çıktısı alınır. Bu 

format e-beyanname formatına uygun olarak oluşturulmuştur ve direkt olarak siteye yüklenmeye 

hazırdır.  

 

 

 

 

  

http://www.protel.com.tr/
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Beyanname yükleme  
e-beyanname yüklemek için https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html sitesine kullanıcı adınız ile giriş 

yaptıktan sonra PortalPLUS da oluşturduğunuz dosyayı yüklemelisiniz. 

Paket gönder / Paketi Seçiniz (Gözat seçerek bir önceki bölümde oluşturduğunuz dosyayı seçiniz) / 

Gönder.  

 

 

 

 

  

http://www.protel.com.tr/
https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html
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