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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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SUITE 8 de 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.  

Fidelio Suite 8 ‘de e-fatura fonksiyonları içeren 8.9.4.1 sürümünden itibaren firmaların vergi numarası 

ve vergi dairesi membership alanına aşağıdaki şekilde girilmektedir.  

 

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

Otomatik sorgulama  

Bu fonksiyon sadece Portal PLUS lisansına sahip işletmeler tarafından kullanılabilir.  

Yukarıdaki ekrana vergi numarası girildiğinde veya vergi numarasında bir değişiklik yapıldığında; 

kullanıcı VALIDATE  tuşuna bastığı anda sistem anlık sorgulama yaparak bu vergi numarasının e-

fatura mükellefi olup olmadığını kontrol edecektir.  (E-fatura mükelleflerine ait bilgi Gelir İdaresi 

Başkanlığı tarafından mükellef firmalara sunulan bir servis üzerinden alınır)  

Firma e-fatura mükellefi ise ; vergi numarası alanı aşağıdaki ekranda görüldüğü şekilde YEŞİL olacak 

ve ekrana e-fatura mükellefiyet bilgilerine ilişkin mesaj gelecektir.  Bu aşamada sistem profil ekranında 

Marketing sekmesinde yer alan “E-Invoice Liable” alanını da YES olarak işaretler. Yani şirketin e-fatura 

mükellefi olduğuna dair profil kartı güncellenmiş olur.  

http://www.protel.com.tr/
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Firma e-fatura mükellefi değil ise; bu durumda vergi numarası alanı aşağıdaki şekilde kırmızı olacaktır.  

 

Bu sorgulama sırasında ; sorgulama yapılan firmanın profil kartındaki “E-invoice liable” alanı YES olarak 

işaretli ise; ancak sorgulama sırasında firmanın mükellef olmadığı sonucu dönerse aşağıdaki mesaj 

ekrana gelecektir. Bu mesaja YES olarak cevap verildiğinde profil kartındaki bilgi güncellenir.  

 

Bu durum ; profil kartının yetkisi olan kullanıcı tarafından hatalı güncellenmiş olması (yani mükellef 

olmayan bir firma için “E-invoice liable”  alanının manuel olarak YES yapılması) veya daha önce 

mükellef olan bir firmanın mükellef durumunun ortadan kalkması (ülkemizin e-faturaya geçiş sürecinde 

olailcek bir senaryodur) durumlarında söz konusu olabilir. 

  

http://www.protel.com.tr/
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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 uygulamasına Suite 8  içinden 

soldaki kısayol menüsünden ulaşabilirsiniz. Menüden Web Services bölümünden “E-fatura mükellef 

sorgulama” ikonuna tıklayınız. 

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.  

http://www.protel.com.tr/
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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.protel.com.tr/
http://www.efatura.gov.tr/
http://efatura.gov.tr/efaturakayitlikullanicilar.html
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Profil kartı 

Suite 8 sisteminde firma profil kartına ; firmanın e-fatura mükellefi olup olmadığının takibi için bir alan 

eklenmiştir ;  Profile / Marketing / Defined Attributes bölümünde yer alan “E-invoice liable” alanı YES 

olarak işaretlendiğinde Suite 8 sisteminden fatura düzenlerken ; kağıt fatura basılmaması yönünde 

uyarı ve yönlendirme fonksiyonları devreye girecektir.  

Bu alanın nasıl güncelleneceği bilgisi Mükelleflik sorgulama bölümünde açıklanmaktadır.  

 

Merge işlemi 

Profil merge işlemi yapılırken merge edilecek profillerde vergi numaralarının farklı olması durumunda 

doğru vergi numarasının aktif hale getirildiğinden emin olmalısınız.  

 

  

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

Elektronik fatura mükellefi bir firmaya Suite 8 sisteminden fatura kesmek istediğinizde sistem aşağıdaki 

bilgilendirmeyi yapar. 

 
Bu mesaja YES olarak cevap verildiğinde Information Printout yazıcısından çıktı alınabilir. Ve bu çıktıyı 

misafire verebilirsiniz. Bu çıktı Fidelio 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.  

 

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.  

 

http://www.protel.com.tr/
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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 Suite 8 sistemine kaydedilmektedir. Bu şekilde “Billing History” 

menüsünden e-fatura numarasına göre arama yapabilirsiniz.  

Fidelio da şu ana kadar kullandığınız diğer arama kriterleri (Invoice 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) 

 

  

http://www.protel.com.tr/
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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 “Make E-Inv” seçilir. ** 

 
- Bu şekilde kayıt SUITE 8 ‘de e-fatura olarak kaydedilecek ve PortalPLUS arayüzünde 

onaylanarak GİB ‘e gönderilmeye hazır hale gelecektir.  

 

 
**Make E-Invoce tuşu sadece aşağıdaki koşullarda bu ekrana gelmektedir; 
 

1. Kullanıcının bu işlemi yapma yetkisi varsa 

2. Fatura düzenlenen profilin vergi numarası dolu ise 
3. Fatura düzenlenen profilin e-invoice liable alanı işaretli olmalı  

 

 

  

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

eFaturaların listesini almak için 

P4504 Printed invoices (date period) 

P4524 Printed invoices (date period), detailed 

P4534 Printed invoices by Hotel Segment (date period), detailed raporları kullanılabilir.  

Bu raporlara “Invoice Type” filtresi eklenmiştir. Sadece eFaturaları listelemek isterseniz bu filtrede 

“eInvoice” seçmeniz yeterlidir. Tüm faturaları görüntülemek için “eInvoice” ve “Non-eInvoice” birlikte 

seçilmiş olmalıdır.  

Raporda eFaturaların yanında @ işareti yer almaktadır. FiscalInv# kolonunda eFatura numarası 

görüntülenir. Suite 8 ‘de oluşan faturanın gönderimi PortalPLUS Doğrudan Bağlantı veya Özel 

Entegratör Entegrasyon yöntemi ile yapılıyorsa; PortalPLUS ‘ın gönderim sırasında oluşturduğu eFatura 

numarası bu alana yazılmaktadır. GİB portalını kullanan yani faturalarını GİB arayüzüne yüklemek 

suretiyle eFatura gönderimi yapan işletmelerde bu alan boş kalır.   

 

Yukarıdaki örnekte ;  

44292 nolu fatura  -> eFaturadır. Henüz GİB ‘e gönderimi gerçekleşmemiştir. 

44293 nolu fatura -> eFaturadır. GİB’e gönderimi gerçekleşmiştir (eFatura numarası PRT2014..)  

44294 nolu fatura -> eFatura değildir.  

 

eFatura mükellefi firmaları listelemek için  

Customer Profiles menüsünde arama ekranında Adv.Qry. bölümünden e-Invoice liable olan profilleri 

aşağıdaki şekilde listelemek mümkündür.  

 

 

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