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MYS’de e-Fatura Sorgulama

Harcama birimi adına düzenlenmiş olan faturalar, aşağıdaki resimde gösterildiği üzere “Harcama
Yönetimi” menüsü altında yer alan “e-Fatura” alt menüsünde “Gelen Kutusu” bölümü içerisinde yer
almaktadır.

Kullanıcılar, Fatura Durumu, Hak Sahibi (VKN veya TCKN ile), Fatura No, Harcama Birim VKN ve Son
Ödeme Tarihi gibi parametreler ile sorgulama yapabilirler. Fatura Durumu bilgisi içerisine “Öeb İle
İlişkilendirilmiş” ve “Öeb İle İlişkilendirilmemiş” bilgileri yer almaktadır. Fatura durum bilgisi “Öeb İle
İlişkilendirilmemiş” seçilip

butonuna basılması halinde aşağıdaki ekran gelecektir.

Fatura durum bilgisi “Öeb İle İlişkilendirilmiş” seçilip
butonuna basılması halinde aşağıdaki
ekran gelecektir. Kullanıcılar Fatura No, ÖEB No, ÖEB Durumu, Harcama Birim VKN, Hak Sahibi, Son
Ödeme Tarihi ve ÖEB Oluşturma Tarihi gibi parametreler ile sorgulamalar yapabilirler.

e-Fatura’nın Ödeme Emri Belgesine Eklenmesi

1-

Aboneliğe bağlı ödemelerde internet ve telefon kullanımları için Türk Telekom A.Ş. ve mal alımları
için Devlet Malzeme Ofisi ile e-fatura entegrasyonu tamamlanmıştır. Bu kapsamda, kullanıcılar
harcamalar menüsünde

butonu ile yeni bir harcama başlatacaklar.

Harcama Türü: Aboneliğe Bağlı Ödeme (veya Mal ve Hizmet Alımı)
Harcama Alt Türü: Örn. İnternet Kullanım Ücreti
seçilmesi gerekmektedir.
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Harcama veri girişi tamamlandıktan sonra, kullanıcılar
emri belgesi düzenlemeye başlayacaklar.
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Ödeme emri detayı sayfasında, e-fatura tutarına göre “Brüt Tutar” alanı manuel olarak
doldurulacaktır.
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Ödeme emri ekleri sayfasında, doküman tür kodu olarak İnternet Kullanım Ücreti – EFATURA
seçeneğinin seçilmesi gerekmektedir (Telefon Kullanım Ücreti – İnternet Kullanım Ücreti harcama
alt türüne bağlı değişebilir). Doküman tür kodu seçildikten sonra
basılacaktır.

butonunu kullanarak ödeme

butonuna
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Butonuna basıldıktan sonra, sistem sizleri e-fatura menüsüne yönlendirecektir.
e-Fatura sayfa ekranı aşağıdaki gibidir. Bu sayfa “ÖEB ile İlişkilendirilecek Faturalar” ve “ÖEB ile
İlişkilendirilmemiş Faturalar” bölümlerinden oluşmaktadır.

Sayfada ödeme emri belgesi ile ilişkilendirilmemiş olan e-faturalar karşınıza çıkacaktır. Ödeme
emri belgesine eklemek istediğiniz faturaları,
faturayı görüntüleyebilir veya ödeme emri belgesine ekleyebilirsiniz.

butonları kullanılarak

Faturayı görüntüle butonuna basılması halinde, karşınıza aşağıdaki gibi bir fatura görüntüsü
çıkacaktır.

Ekle butonuna basılması halinde, ödeme emri belgesi ile ilişkilendirilecek
olan faturalar aşağıdaki gibi gösterilecektir. Üst satırda ödeme emri belgesi numarası ve aşağı
satırlarda ise fatura numarası, hak sahibi, harcama birimi, fatura tarihi, son ödeme tarihi ve ödenecek
tutar bilgileri gelecektir. Kullanıcılar,

butonuna basarak faturaları ödeme emri

belgesine ekleyeceklerdir. Hatalı fatura eklenmesi halinde

butonu kullanılarak fatura çıkarılır.

Fatura eklendikten sonra, kullanıcılar otomatik olarak Ödeme Emri Ekleri sayfasına yönlendirilecektir.
Bu sayfada eklenmiş olan faturalar silinebilir veya görüntülenebilir.
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Kullanıcılar, ödeme emri ekleri sayfasında sol alt tarafta yer alan
butonuna basarak ödeme
görüntüleme sayfasına yönlendirilecektir. Ödeme emri belgesi görüntülemesi en alt satırda,
ödeme emri ile ilişkilendirilmiş olan faturaları görebilirsiniz.
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Veri giriş görevlisi veya gerçekleştirme görevlisi tarafından düzenlenen ödeme emri belgeleri
onaya gönderilmesi aşamasında aşağıdaki uyarı ile karşılaşacaklardır.

Tutarın doğru olması halinde “Kaydet” hatalı olması halinde ise “Vazgeç” butonları ile işlemlere yön
verilecektir. “Kaydet” butonuna basıldıktan sonra ödeme emri belgesi onay sürecine konulup
muhasebe birimine gönderilecektir.

