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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 
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OPERA’da e-fatura 

Mükelleflik sorgulama  

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

yükümlüdür !  

Bir firmanın e-fatura mükellefi olup olmadığı VERGİ NUMARASINA göre anlaşılmaktadır. FATURA 

DÜZENLEMEDEN ÖNCE VERGİ NUMARASINI FIDELIO SİSTEMİNE KAYDETMELİSİNİZ.  

OPERA ‘da e-fatura fonksiyonları içeren 5.03.01 sürümünden itibaren firmaların vergi numarası ve 

vergi dairesi aşağıdaki şekilde girilmektedir. Bu bilgiler OPERA profil kartında ana ekranda veya More 

Fields bölümünde yer alır.  

 

Not : Profil merge işlemi yapılırken sistem vergi numarası farklı olan 2 profili merge etmenize izin 

vermeyecektir. Vergi numaralarını düzelttikten sonra merge işlemine devam edebilirsiniz.  

 

Firmanın e-fatura mükellefi olup olmadığı bilgisi aşağıda açıklanan yöntemlerle güncellenir ;  

Otomatik sorgulama  

Bu fonksiyon sadece Portal PLUS lisansına sahip işletmeler tarafından kullanılabilir.  

OPERA sisteminde fatura düzenlerken Fatura düzenlerken bölümünde açıklandığı şekilde firmanın e-

fatura mükellefi olup olmadığına dair sorgulama yapar.  

Buna ilaveten ; konaklayan (INHOUSE) misafirlerle ilgili otomatik bir güncelleme rutini bulunmaktadır. 

OPERA sistemi konfigüre edilen periyodlarda, konaklayan misafirlerin rezervasyonlarına bağlanmış 

acenta, şirket, source, routing ile yönlenen profillerin mükellefiyetlerini kontrol eder ve E-Invoice liable 

alanını günceller.  
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Bir firmanın e-fatura mükellefi olup olmadığının kontrolü için kullanılabilecek diğer 2 yöntemden de 

burada bahsetmek istiyoruz ;  

Protel E-fatura mükellef sorgulama modülü ile 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 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.  

 

Tarayıcınıza adresi yazarak veya masaüstündeki ikonu tıklayarak uygulamayı açınız.  

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

ekranda görebilirsiniz.  

 

 

Bu sorgu sonucu elde edilen bilgiye göre profil kartındaki e-invoice liable alanını güncelleyebilirsiniz. Bu 

güncelleme sadece yetkili kullanıcılar tarafından yapılabilmektedir.  
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Gelir idaresi web sitesinden isme 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 profil kartındaki e-invoice liable alanını güncelleyebilirsiniz. Bu 

güncelleme sadece yetkili kullanıcılar tarafından yapılabilmektedir.  

  

http://www.efatura.gov.tr/
http://efatura.gov.tr/efaturakayitlikullanicilar.html
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Fatura düzenlerken  

OPERA da fatura düzenleme işlemine başlandığında sistem ;  

 
- Fatura düzenlenecek profilin Vergi Numarasının dolu olup olmadığını kontrol eder, 

 

- Profil kartında “E-invoice liable” alanı işaretli değilse ve vergi numarası kayıtlı ise ; firmanın 
mükellef olup olmadığı sorgulanacaktır.  

 
- Aşağıdaki mesaj ekrana gelir. YES olarak cevaplandığında mükelleflik durumu sorgulanır ve fima 

mükellef ise profil kartında “E-invoice liable” alanı doldurulur.  
 

 
 

 
E-fatura mükellefi olan firmaya fatura düzenlerken ; Information Printout yazıcısından çıktı alınabilir. 

Ve bu çıktıyı misafire verebilirsiniz. Bu çıktı OPERA sisteminden daha önce kestiğiniz fatura formunun 
aynısıdır, üzerinde fidelio ‘nun sıralı fatura numarası yer alır. Bu bir elektronik fatura değildir; bilgi 

dökümüdür.  

 

 
 
Bu bilgi dökümü elektronik fatura haline Protel ‘in e-fatura entegrasyon çözümü olan Portal Plus 

üzerinde işletmenizin mali mühre sahip kullanıcısı tarafından onaylanıp (mühürlenip) GİB ‘e 
gönderildiğinde gelecektir. Portal Plus kullanmayan işletmelerin bu belgeleri GİB ‘e iletmek için uygun 

bir başka yöntem kullanıyor olmaları gerekir.  
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Elektronik fatura gönderimi yapan Portal PLUS ; pek çok işletmede muhasebe departmanı tarafından 

kullanılan bir arayüzdür.  İşletmenizde farklı kaynaklarda düzenlenen e-fatura belgeleri bu arayüz 

üzerinde görüntülenir, son kontrolleri yapıldıktan sonra GİB ‘e gönderimi yapılır.  
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E-fatura numarasına göre arama  

Portal PLUS kullanıldığı durumda ; GİB ‘in talep ettiği formatta üretilen e-fatura numarası faturanın GİB 

‘e gönderimi yapıltıktan sonra OPERA sistemine kaydedilmektedir. Bu şekilde “Billing History” 

menüsünden e-fatura numarasına göre arama yapabilirsiniz.  

OPERA da şu ana kadar kullandığınız diğer arama kriterleri (Folio No da dahil) aynı şekilde 

kullanılabilmektedir.  

E-fatura numarasına göre arama işaretli alanlardan yapılabilmektedir. E-fatura numarası GİB 

tarafından belirlenen özel formatlı sıralı bir numaradır. (Örnek ; GIB20140000000000123) 
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E-fatura düzenlenmesi gerekirken kağıt fatura düzenlediniz  

Fatura düzenlerken vergi numarasının alınmaması, yanlış alınması ve mükellef sorgulamanın 

yapılmaması sonucu bir firmaya e-fatura kesmeniz gerekirken ; kağıt fatura düzenlenmesi durumunda 
yapılması gereken işlem şu şekildedir;  

 

- Öncelikle kağıt faturanın iptali için muhasebe departmanı tarafından gerekli sürecin işletilmesi 
gerekir.  

 
- Billing History menüsünden ilgili fatura bulunur ve sağdaki “E-Invoice” seçilir.  

 
- Bu şekilde kayıt OPERA ‘da e-fatura olarak kaydedilecek ve Portal Plus arayüzünde 

onaylanarak GİB ‘e gönderilmeye hazır hale gelecektir.  
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Raporlar 

eFatura ile ilgili sistemden alabileceğiniz raporlar şu şekildedir. Zaman içinde ihtiyaca binaen yeni 

raporlar eklenmesi de söz konusu olabilir. Farklı rapor ihtiyaçlarınız için bize danışınız. 

eFatura mükellefi firmaları listelemek için  

P2546 Profile Report By Tax Number raporuna yeni alanlar eklenmiştir. Rapor parametre ekranında “E-

Invoice Liable Only” alanını Y olarak işaretlerseniz sadece eFatura mükellefi firmalar listelenir.  

 

Gelen listenin en sağ kolonunda yer alan EIL (eInvoice Liable kolonu) Y olan kayıtlar eFatura mükellefi 

olarak işaretlenen firmalardır.  

 

eFaturaların listesini almak için 

P2028.2 Folio Tax Report By E-Invoice raporunu kullanabilirsiniz.  

 

 

 


