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DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ 

 

HARCAMA MODÜLÜ 

PERİYODİK ABONELİK ÖDEMELERİ 
Yetki ve Yetkililer 

Harcama modülü, harcama yetkilisi, muhasebe yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi yetkilisinden oluşur. 

Modül Ekranları 

H-01 Abonelik Girişi, H-02 Abonelik Ödeme ekranlarından oluşur. 

Kullanım Amacı ve Metodolojisi 

Kullanım amacı; 

İşletmelerin periyodik olarak ödedikleri elektrik, su, telefon, internet erişim giderleri, yakacak (doğalgaz, jeotermal enerji) 
giderleri ve yayın alımlarının (kitap, dergi gibi basılı yayınlar vb.) abonelik tanımlamalarına ilişkin girişlerinin yapılması, 
muhasebeleştirme işlemlerinin sistem üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilmesi ve bu tanımlanan aboneliklere bağlı 
faturalarının ödenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Böylece muhasebeleştirme işlemlerinin döner sermeye hesap planına uyumlu 
olarak gerçekleştirilmesi sağlanmış olmaktadır. 

Metodolojisi; 

H-01 Abonelik girişi ekranında, işletmelerin abonelik türüne göre abonelik tanımlamaları yapılır.  

H-02 Abonelik ödeme ekranında ise işletmeler tarafından H-01 Abonelik Giriş ekranında tanımlanan aboneliklere ilişkin 
faturaların abonelik türüne göre giriş işlemleri yapılır ve ilgili faturaların tahakkuk işlemi gerçekleştirilmiş olur. Tahakkuk ettirilen 
bu tutarlar muhasebe onay yetkilisince muhasebe modülünden onaylanıp muhasebeleştirilir. Muhasebeleştirilen bu faturaların 
ödemesi yapılarak süreç tamamlanır.  
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HARCAMA GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ 

1. ABONELİK TANIMLAMA İŞLEMLERİ (H-01)  

 

❶ "H-01 Abonelik Girişi" ekranına giriş yapılır. 
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❷"H-01 Abonelik Girişi" ekranında yer alan "Abonelik Ekle" butonuna tıklanır. 

 

❸Abonelik ekle penceresi açıldığında İlgili alanlar doldurulur. 

❹ “Kaydet” butonu tıklanarak abonelik tanımlama işlemi tamamlanır. 

 

NOT: “Abonelik Ekle” penceresinde doldurulacak alanlarda faturanın ödeneceği “Firma” ismi bulunmaması durumunda Maliye 
Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Döner Sermaye Dairesi DMİS Proje Grubu (MERKEZ) tarafınca DMİS sisteminde bulunan 
“Sorun İletme” bölümünden ilgili işletmenin tam adı ve vergi numarası bilgileri girilip e-mail gönderilmesi halinde ilgili firmanın 
tanımlaması yapılacak ve Abonelik Ekle penceresinde yer alan “Firma” alanında ilgili firmanın ismi görülecektir. 
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 Fatura ödemesi yapılacak firmaya ait IBAN NO bilgisinin Abonelik Ekleme penceresinde görülebilmesi için muhasebe 
modülünde yer alan M-21 deki ilgili ekrandan İBAN numarasının tanımlanması gerekir. 

 

❺“Abonelik Kaydedildi” bilgi penceresinde ❻“Tamam” butonu tıklandığında yapılan tanımlama işlemi H-01 ana ekranında 

bulunan Abonelik Ekleme listesinin en üst tarafında yer alacaktır.  

 

Yapılan tanımlamaya ilişkin yeniden bir düzenleme işlemi veya silme işlemi yapılmak istendiğinde; 

Yapılan abonelik tanımlamasının bulunduğu satırın başında yer alan kutucuk işaretlendikten sonra Abonelik Düzenle butonu, 
Abonelik Sil butonları kullanılır.  
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2. ABONELİK ÖDEME İŞLEMLERİ (H-02) 
 

 

 ❶ "Abonelik Ödeme" ekranına giriş yapılır. Açılan ekranda fatura ekle butonuna basıldığında fatura ekle penceresi 

açılır. ❷ H-01 de tanımlanmış olan abonelik bilgileri, fatura ekle penceresindeki “Abonelik Bilgileri” başlığı altında sistem 

tarafından otomatik olarak gösterilir. Fatura Ekle penceresinde yer alan Fatura bilgileri bölümündeki alanlar fatura içeriğine 
uygun olarak sırasıyla doldurulur. Bu pencerede fatura bilgileri alanı doldurulduktan sonra ilgili birimde aynı abonelik türüne ait 
(örneğin Elektrik, su vb.) başka herhangi bir fatura bilgisi girilmeyecekse “Kaydet ve Çık” butonuna basılarak tahakkuk işlemi 
tamamlanır. 

Aynı abonelik türünde (elektrik, su vb.) birden fazla fatura bilgileri girilecekse “Kaydet” butonuna basılır. En son girilecek olan 
faturaya ait bilgiler girildikten sonra “Kaydet ve çık” butonuna basılarak tahakkuk işlemi tamamlanır. “Kaydet ve Çık”, “Kaydet” 
butonuna basılmaksızın yapılan işlemler kaydedilmemiş olur ve İptal butonu kullanılarak fatura ekle penceresinden çıkılır. 

 Yapılan fatura bilgisi giriş veya girişleri sonucunda H-02 ana ekranında bulanan listeye, oluşturulan kayıtlar yansıtılmış 
olur. Bu kayıt veya kayıtların sol yanında bulunan kutucuklar işaretlendikten sonra fatura öde veya toplu fatura öde butonları 
kullanılır. “Fatura Öde” butonu tek bir fatura ödemesi için kullanılırken, “Toplu Fatura Öde” butonu aynı abonelik türünde birden 
fazla fatura ödemesinde kullanılır. Aynı abonelik türünde birden fazla fatura ödemesinde Toplu Fatura Öde butonuna basıldıktan 
sonra açılan pencereye söz konusu ödemeye ilişkin işlem numarası bilgisi sistem tarafından yansıtılır. Oluşturulan işlem numarası 
H-02 ana ekranında sağ üst tarafında İşlem No bölümünün üstünde yer alan kutucuğa yazılıp “Enter” tuşuna basıldığında söz 
konusu işlem numarasına konu olan faturalara ilişkin ayrıntılı döküm listesi ekrana yansır. Söz konusu fatura döküm listesi 
“Excel’e aktar”  butonu kullanılarak excel ortamına aktarılıp, çıktısının alınabilmesi sağlanmış olur. Buna göre örneğimizde yer 
alan milli emlak birimine ait elektrik faturası ödemesi tek bir fatura için yapıldığında “Fatura Öde” butonu kullanılması gerekir. 
Yine örneğimizde yer alan ekranda Milli emlak Biriminde yapılan 3 adet elektrik faturası kutucukları işaretlendikten sonra “Toplu 
Öde” butonuna basılır ve işlem numarasını gösteren bilgi penceresi açılır ve alınan işlem numarası kullanılarak excel ortamında 
döküm listesinin alınması sağlanmış olur. 

Oluşturulan Faturaya ilişkin yeniden bir düzenleme işlemi veya silme işlemi yapılmak istendiğinde; 

Yapılan işlemin bulunduğu satırın başında yer alan kutucuk işaretlendikten sonra Fatura Düzenle, Fatura Sil butonları kullanılır.  

❶ 
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NOT: KDV mükellefi olmayan birimlerin harcama ekranlarında KDV ye ilişkin bilgiler yer almamaktadır. 

 

 

 

 

 

❸ 
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