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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 

 

  

http://edonusum.protel.com.tr/
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Mc’de E-fatura 

Mükellef Sorgulama  

Bir firmanın e-fatura mükellefi olup olmadığını FATURAYI DÜZENLEYEN TARAF kontrol etmekle 

yükümlüdür ! Ancak PortalPLUS ‘a gelen eFaturalara ait MC ‘deki irsaliyelerin PortalPLUS üzerinde 

görüntülenebilmesi için firmanın eFatura mükellefi olduğu bilgisinin MC kullanıcısı tarafından satıcı 

kartına girilmesi gerekir.  Yani MC ‘de eFatura mükellefi olduğunu belirtmediğiniz satıcıların irsaliyelerini 

PortalPLUS üzerinde görüntüleyemezsiniz.  

Satıcının E-Fatura Mükellefi Olduğunu Belirtmek İçin ;  

Mc’de Ana Veriler – Satıcılar Yönetimi – Sevkiyat Ayarları – External Invoice Processing sekmesini 

işaretleyip aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi Ana Veriler – Satıcılar Yönetimi – Satıcı Düzenle ekranındaki 

EU ID Numarası alanını doldurunuz. Ayrıca external invoice processing kutusunu işaretleyiniz.  

 

http://www.protel.com.tr/
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Bir firmanın eFatura mükellefi olup olmadığını kontrol etmek için kullanabileceğiniz metodlar hakkında 

bilgi verelim ;  

Öncelikle bu bilgi firmanın Vergi Numarasına göre sorgulandığından vergi dairesi numarasını sisteme 

mutlaka kaydetmiş olmalısınız.  

Protel E-fatura Mükellef Sorgulama Modülü İle Sorgulama 

Bu fonksiyon sadece Portal PLUS lisansına sahip işletmeler tarafından kullanılabilir.  

Protel tarafından geliştirilen “Protel e-fatura mükellef sorgulama modülü” GİB tarafından servis 

olarak sunulan kayıtlı kullanıcı listesini kaynak olarak alarak ; kullanıcıların hızlı ve kolay sorgulama 

yapabilmesini sağlamaktadır.   

Bu uygulama MC, OPERA, Suite 8 ve Micros sistemlerinde programların içinden mükellef sorgulama 

yapılabilmesini sağlayan altyapıyı da sunmaktadır.  

Mükellef sorgulama modülüne tarayıcınız üzerinden ulaşabilirsiniz. Lütfen bağlantı linkini bilgi işlem 

departmanınızdan öğreniniz. Uygulamayı masaüstüne kopyalamanız da mümkündür.  

 

http://www.protel.com.tr/
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Tarayıcınıza adresi yazarak veya masaüstündeki ikonu tıklayarak uygulamayı açınız.  

Sorgulamak istediğiniz firmanın vergi numarasını giriniz, Ara tuşuna basınız. Sonucu aşağıdaki şekilde 

ekranda görebilirsiniz.  

 

Gelir İdaresi Web Sitesinden İsme Göre Sorgulama 

www.efatura.gov.tr web sitesinde (http://efatura.gov.tr/efaturakayitlikullanicilar.html ) kayıtlı 

kullanıcılar GİB tarafından yayımlanmaktadır. Bu siteden sadece firma ismine göre arama yapabilirsiniz.  

 
 

Bu sorgu sonucu elde edilen bilgiye göre MC’ de Satıcının eFatura mükellefi olduğunu belirtmek için ; 

bölümünde açıklandığı şekilde güncelleme yapmalısınız.  

  

http://www.protel.com.tr/
http://www.efatura.gov.tr/
http://efatura.gov.tr/efaturakayitlikullanicilar.html
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İrsaliyeleri Faturalaştıma İşlemi 

PortalPLUS gelen faturalar klasörü altında MC Faturaları klasörü yer almaktadır. Gelen faturalardan MC 

ile ilgili olanlar bu klasöre Gelen Faturalar ana klasöründen sürükle-bırak yöntemi ile taşınır. (PortalPLUS 

‘ın sonraki sürümlerinde irsaliye numarası olan faturalar MC klasörüne otomatik yönlendirilecektir.) 

 

İlgili faturayı seçiniz ve Fatura Kontrolü tuşuna basınız. 

 

Döküman Eşleştirme ekranı açılacaktır. Bu ekranda MC ‘deki irsaliye kayıtlarınızı arayıp 

eşleştirebileceksiniz. Ancak burada sadece MC ‘de eFatura mükellefi olarak işaretlenmiş firmaların irsaliye 

belgelerinin listeleneceğini unutmayınız. (Satıcının eFatura mükellefi olduğunu belirtmek için ; 

bölümünde bu işaretlemenin nasıl yapılacağı anlatılmıştı)  

Tarih aralığı seçimini yapın. Listeye komutu ile MC’de ki İrsaliyeli Alımlar ekranınıza gelecek. İlgili irsaliye 

(veya İrsalileleri) seçip Onayla dediğinizde dokümanınızı MC ‘de faturalaştırmış olacaksınız. 

 

  

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


 

Protel A.Ş. WWW.PROTEL.COM.TR   Sayfa 8/10 
17 Aralık 2015 

Faturaların Mc de Kontrolü 

Mc de Satınalma – Alımlar menüsünde Faturalı alımları kontrol ettiğinizde; 

 

Alım raporunuzda Fatura No alanına e-fatura numarasının da geldiğini göreceksiniz. 

 

Önemli not: PortalPLUS ile faturalaştırılmış alımlarınızda, yaptığınız işlem GİB’e bildirim olduğundan,  MC 

tarafında herhangi bir değişiklik veya iptal işlemi yapamıyacağınızı unutmayınız.  

http://www.protel.com.tr/
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MC ‘de iade e-Faturası düzenlenmesi 

MC de düzenlenen satıcıya iade dökümanı PortalPLUS ‘a iade faturası olarak iletilmektedir. Bu fonksiyon 

ek lisansa tabidir. (MC İade Fatura Kanalı) 

Bu lisansa sahipseniz süreç şu şekilde işler ;  

İade faturasının MC / SATICIYA İADE MODÜLÜNDEN sisteme girişi yapılır.  

Sistem E-fatura mükelleflerine yapılan bu iade kaydını irsaliye olarak günceller. Ekran görüntüsünde de 

göreceğiniz gibi fatura olarak işaretlenmesine izin vermez. Bu işlemi PortalPLUS yapacaktır. 

 

PortalPLUS / giden faturalar altında MC iade kanalını göreceksiniz. Burada MC ye girmiş olduğunuz iade 

irsaliyesini görebilir ve E-faturaya çevirebilirsiniz. 

 

  

http://www.protel.com.tr/
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Artık E-fatura olan döküman MC de aşağıdaki gibi E-fatura numarası almış, irsaliye değil , fatura olarak 

kaydedilmiş olur. 
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