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DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ 

I. VEZNE MODÜLÜ 

Vezne modülünü sistemde veznedar ve muhasebe yetkilisi mutemedi rolüne sahip kullanıcılar tarafından 

kullanabilmektedir. Bu kılavuz veznedar ve muhasebe yetkilisi mutemeti  rolleri kullanıcıları için hazırlanmıştır. 

Vezne işlemlerine başlamadan önce “Muhasebe Yetkilisi” rolüne sahip olan kullanıcı “M-15 Vezne Tanımlama” 

ekranından vezne tanımlaması ve veznedar tanımlaması yapmalıdır.  

A. VEZNEDAR ROLÜ 

1. M-15 VEZNE TANIMLAMA 
Muhasebe Yetkilisi olarak görev yapan kullanıcı uygulamaya giriş yaptıktan sonra “Muhasebe” menüsü altında 

bulunan M-15 Vezne Tanımlama alt menüsüne tıklamalıdır. 

 

ŞEKİL 1 MUHASEBE MENÜSÜ- M-15 VEZNE TANIMLAMA 

      M-15 Vezne Tanımlama menüsüne tıklayınca aşağıdaki ekran açılır. 
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ŞEKİL 2 M-15 VEZNE TANIMLAMA EKRANI 

Muhasebe Yetkilisi   butonuna tıkladığı zaman yukarıdaki ekranın alt kısmında bulunan “Vezne Tanım” 

bölümü aktif hale gelir. Kullanıcı “Vezne Kodu”, “Vezne Tanım”, “Açıklama” alanlarına gerekli bilgileri girerek ve “Kasa Limit” 

alanından kasa limitini seçerek ekranın sağ alt köşesinde bulunan  butonuna tıklayarak vezne tanımlama işlemi 

yapılır. Kaydedilen vezne yukarıdaki ekranın üst kısmında bulunan liste kısmına gelir. 

 

 

ŞEKİL 3 M-15 VEZNE TANIMLAMA-VEZNEDAR TANIMLAMA 

 

 Tanımlanan  vezneye veznedar eklemek için Şekil 1 ‘de bulunan ekranın üst kısmında bulunan listede vezneye tıklanır ve 

Şekil2 ‘de görüldüğü üzere “Vezne Tanım” bölümünde yer alan “Kullanıcı Adı” kısmına veznedar olacak kişinin kullanıcı adı yani 
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TC Kimlik numarası yazılır ve  butonuna tıklanır. Ekle butonuna tıklandıktan sonra vezneye eklenen veznedar 

bilgileri Şekil 2’ de bulunan liste ekranında görülür. 

2. M-32 KİŞİ TANIMLAMA 
 

Veznedar  rolündeki kullanıcı sisteme yeni bir mükellef tanımlaması gerektiğinde “Muhasebe” menüsü altında 

bulunan  “M-32 Kişi Tanımlama” alt menüsüne tıklamalıdır. 

 

     

ŞEKİL 4 MUHASEBE MENÜSÜ-M-32 KİŞİ TANIMLAMA 

  

 M-32 Kişi Tanımlama menüsüne tıklayınca aşağıdaki ekran açılır. 

 

ŞEKİL 5 M-32 KİŞİ TANIMLAMA 

Veznedar  yukarıdaki ekranda görünen  butonuna tıkladığında “Mük. Tipi”, “T.C. No”, Vergi D.” Ve 

“Adres” alanları aktif hale gelir. Kullanıcı girecek olduğu mükellefin tipini “Mük.Tipi” alanında açılan listeden seçer. 

 

ŞEKİL 6 MÜKELLEF TİPİ SEÇİM 
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TC Kimlik Numarasını girerek klavyede “Enter” tuşuna basılır ve mükellefe ait bilgiler Şekil 5’teki Kişi Tanımlama ekranına 

gelir ve  butonuna basılarak mükellef sisteme kaydedilmiş olur. Eğer girilen mükellef iptal edilmek istenirse 

 butonuna basılır. 

3. M-02 TAHSİLAT İŞLEMLERİ 

 

Veznedar  rolündeki kullanıcı sistemde yeni bir tahsilat işlemi yapmak istediğinde “Muhasebe” menüsü altında 

bulunan  “M-02 Tahsilat İşlemleri” alt menüsüne tıklamalıdır. 

 

 

ŞEKİL 7 MUHASEBE MENÜSÜ- M-02 TAHSİLAT İŞLEMLERİ 

M-02 Tahsilat İşlemleri menüsüne tıklayınca aşağıdaki ekran açılır. 

 

ŞEKİL 8 M-02 TAHSİLAT İŞLEMLERİ 
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Veznedar yeni bir tahsilat işlemi yapacağında “İşlem Tipi” açılır menüsünden “Tahsilat(Nakit)”, “Tahsilat(Kredi Kartı)”,  

“Tahsilat(Çek) “, “ABD Doları”, “Euro” ve “Diğer Dövizler”  seçeneklerinden herhangi birini  seçerek seçimini gerçekleştirir. “Özel 

No” alanı pasif durumdadır. Tahsilat işlemi tamamlanıp alındı kaydedildikten sonra sistem tarafından otomatik olarak 

verilmektedir. “ MIF No” alanı da yine sistem tarafından otomatik doldurulmaktadır.(MIF No genellikle M-21 Fiş Giriş İşlemleri 

ekranından ve M-36 Teminat Mektubu ekranlarından oluşturulan fişleri M-02 Tahsilat İşlemleri ekranı üzerinden işlem 

numaraları ile çağırırken işlem numarasını ilgili alana yazıp  butonuna bastığında kullanılmaktadır.) “Mükellef” alanı iki 

şekilde kullanılmaktadır. Kullanıcı isterse mükellefin TC Kimlik numarasını ilgili alana girip klavyeden “Enter”  tuşuna basarak “Adı 

Soyadı” alanına mükellefin bilgilerini otomatik getirebilir. Ya da “Mükellef” alanının yanında bulunan  butonuna tıklayarak 

aşağıdaki ekranda açılan pencereyi kullanarak mükellefi seçer. 

 

ŞEKİL 9 M-02 TAHSİLAT İŞLEMLERİ-KİŞİ ARA 

 Yukarıdaki “Kişi Ara” ekranında kullanıcı “Mükellef Tipi”, “Mükellef No”, “Ad/Unvan”, “Soyad” alanlarını doldurarak 

 butonuna basar ve ekranın alt kısmında bulunan listede çıkan kişiyi seçerek ekranın sağ alt köşesinde bulunan  

butonuna tıklayarak mükellefi seçebilir ve mükellef bilgileri “Mükellef” ve “Adı Soyadı” alanlarına mükellef bilgileri gelir. 

 Şekil 8’deki ekranda “Açıklama”, “Adres”, “Mutemetlik” alanları doldurulur. “Alındı Tarihi” alanı otomatik olarak 

sistemden güncel tarihi almaktadır. “İşlem Tipi” alanından döviz seçeneklerinden herhangi biri seçildiğinde “Döviz Cinsi” alanı 

seçilmiş olan dövize göre otomatik olarak sistem tarafından getirilir. “Döviz Kuru”, Döviz Miktarı” alanları “Döviz Cinsi” alanına 

göre aktif hale gelir ve kullanıcı tarafından doldurulur.  “T.C. Kimlik No” alanına girilen bilgiden sonra klavyeden “Enter” tuşuna 

basılınca “Kart Sahibinin Adı Soyadı “ alanı sistem tarafından otomatik olarak doldurulur. Eğer İşlem Tipinde kredi kartı  seçeneği 

seçilmişse “POS” alanı aktif hale gelir ve kullanıcı tarafından seçilir. 

 “Hesap Kodu” alanında ilgili hesap kodları bulunmaktadır. Bu alan kullanıcı tarafından iki şekilde kullanılmaktadır. Birinci 

yöntem olarak aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere kullanıcı girmek istediği hesap kodunu ilgili alana yazar ve sistem tarafından 

ilgili kod ile alakalı liste açılır. Kullanıcı bu listeden kullanmak istediği hesap kodunu seçer. 



                                                                                                                                                                
  

 
(DMIS)Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu /2017                                                                                         Sayfa | 6  
 

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ 

 

ŞEKİL 10 M-02 TAHSİLAT İŞLEMLERİ - HESAP KODU 

 İkinci yöntem  olarak kullanıcı hesap kodu alanının yanında bulunan  işaretine basar ve aşağıdaki ekran açılır. 

 

ŞEKİL 11 M-02 TAHSİLAT İŞLEMLERİ - HESAP KODU ARAMA 

Yukarıdaki ekranda 2017 dönemine ait hesap kodları listelenmektedir. Kullanıcı “Kodu”, “Adı” alanlarından herhangi 

birini girerek   butonuna bastığında kullanmak istediği hesap kodu listede görülür ve hesap kodu seçildikten sonra  

 butonuna basılarak hesap kodu “M-02 Tahsilat İşlemleri” ekranında “Hesap Kodu” alanına eklenir. Kullanıcı listeyi 

sıfırlamak isterse   butonuna basar. Kullanıcı Şekil 11’deki ekrandan çıkmak isterse  butonuna basar. Hesap 

Kodu seçerken kullanıcının dikkat etmesi gereken durum hesap kodunun en alt kırılımını seçmesi gerektiğidir. Aksi halde sistem 

zaten kullanıcıya “Hesap en alt düzeyde değildir!” uyarısını verir. 

Kullanıcı “Tutar” alanına tutarı girip “KDV Hesapları” alanından KDV hesabını seçtikten sonra  butonuna 

basarak eklemek istediği alındı bilgilerini  aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi görebilir.  butonuna basıldığı zaman 

“M-02 Tahsilat İşlemleri” ekranının üst kısmında pasif halde bulunan “Tutar” alanına toplam tutar miktarı sistem tarafından 

otomatik olarak hesaplanarak yazılır. 
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ŞEKİL 12 M-02 TAHSİLAT İŞLEMLERİ – LİSTE 

Listedeki girilen satırın silinmesi gerekiyorsa kullanıcı  butonuna tıklar ve silme işlemini gerçekleştirir. 

 Eğer KDV’li tutar girilecekse alanındaki kutucuğun içerisine tik işareti konur. Kullanıcı  

butonuna basarak alındı kesme işlemini tamamlamış olur ve sistem kullanıcıya kesmiş olduğu alındı için otomatik olarak özel no 

atar. Alındı kaydedildikten sonra “Kaydet” butonu pasif hale gelir ki kaydedilen alındı bir daha kaydedilmesin diye. Eğer kullanıcı 

kestiği alındıyı iptal etmek isterse  butonuna basar. Kaydetme işlemi yapıldıktan sonra özel numara sistem 

tarafından otomatik olarak verilir ve ayrıca kullanıcıya sistem tarafından “Tahsilat işlemi gerçekleştirilmiştir! Alındıyı 

yazdırabilirsiniz!” uyarısı verilir. “Yazdır” ve  “Rapor Aç” butonları aktif hale gelir.  Listede satır sonunda  bulunan  

butonu görünmez hale gelir. 

 

ŞEKİL 13 M-02 TAHSİLAT İŞLEMLERİ - ALINDI YAZDIRILMASI 

 Kullanıcı kaydettiği alındıyı Excel’e aktarmak isterse   butonuna basar ve aşağıdaki dosya açılır. 
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ŞEKİL 14 M-02 TAHSİLAT İŞLEMLERİ - EXCEL'E AKTAR 

 Kullanıcı  butonuna basarak ilgili dosyayı .xls formatında açar.  butonuna basar ise işlemden 

vazgeçer. 

 Kullanıcı kaydettiği alındıyı yazdırmak isterse   butonuna tıklar. Yazdırma türünü seçmek içinse  

butonunun yanında bulunan çoklu seçim alanından istediği formatı seçer. Sistem otomatik olarak bu çoklu seçim alanında “PDF” 

getirmektedir. Kullanıcı  butonuna tıkladığında aşağıdaki ekran açılır. 

 

ŞEKİL 15 M-02 TAHSİLAT İŞLEMLERİ - YAZDIR BUTONU 
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 Kullanıcı  butonuna basarak ilgili Alındı Raporu’nu PDF formatında açar.  butonuna basar ise 

işlemden vazgeçer.  butonu da yukarıdaki  butonu ile aynı şekilde çalışır. 

 

Ayrıca  M-21 Fiş Giriş İşlemleri ekranından girilen bir fişi işlem numarası ile M-02 tahsilat İşlemleri ekranından MIF No ile 

çağırıp getir tuşuna basıp kaydettiğimiz zaman  butonu aktif hale gelir.  butonuna tıklandığında ilgili 

fişin detaylarının görüldüğü  aşağıdaki ekran açılır. 

 

ŞEKİL 16 M-02 TAHSİLAT İŞLEMLERİ - MUHASEBE İŞLEM FİŞİ DETAYI 

Yukarıdaki ekranda  ve  butonları önceki sayfada anlatıldığı gibi çalışmakta olduğundan 

dolayı tekrar anlatılmamıştır. 
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  butonuna tıklandığında Muhasebe İşlem Fişi raporu aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi PDF formatında açılır. 

 

ŞEKİL 17 M-02 TAHSİLAT İŞLEMLERİ - MUHASEBE İŞLEM FİŞİ RAPORU 
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4. M-28 ALINDI LİSTESİ 
 

Veznedar  rolündeki kullanıcı sistemde yapmış olduğu tahsilat işlemini muhasebeleştirmek istediğinde “Muhasebe” 

menüsü altında bulunan  “M-28 Alındı Listesi” alt menüsüne tıklamalıdır. 

        

ŞEKİL 18 MUHASEBE MENÜSÜ - M-28 ALINDI LİSTESİ 

M-28 Alındı Listesi menüsüne tıklayınca aşağıdaki ekran açılır. 

 

ŞEKİL 19 M-28 ALINDI LİSTESİ 
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Veznedar  kesmiş olduğu alındıyı muhasebeleştirmek için liste ekranı olan M-28 Alındı Listesi ekranına giriş yapar. Bu 

ekranda “Başlangıç Tarihi” ve “Bitiş Tarihi” alanları sistem tarafından otomatik olarak günün tarihi gelecek şekilde ayarlanmıştır. 

Kullanıcı arama yapmak istediği tarih aralığı girer. “tahsilat Türü” alanından hangi tahsilat tipinde arama yapmak istiyorsa seçmeli 

alandan  simgesine tıklar.  butonuna tıklayarak kesmiş olduğu alındıları aşağıdaki ekran görüntüsünde görüldüğü gibi 

listede görür. 

 

ŞEKİL 20 M-28 ALINDI LİSTESİ 

Muhasebeleşmemiş olan alındı yukarıdaki ekran görüntüsünde ikinci satırda görüldüğü gibi “İşlem No” ve “Yevmiye No” 

almaz. Kullanıcı muhasebeleştirmek istediği alındının satırının sonunda bulunan   kutucuğuna tik işaret koyar ve ekranın sağ alt 

köşesinde bulunan   butonuna basar. Ve alındı muhasebeleşir ve “İşlem No” alır. Tekrar  butonuna 

tıklandığında sayfa yenilenmiş olur ve alınan işlem numarası listede görünür hale gelir. Muhasebeleştirilmiş kayıt satırının 

sonundaki tikli kutucuk pasif hale gelir.  Eğer listede muhasebeleşmemiş kayıt yok ise  butonu pasif hale gelir. 

Kullanıcı birden fazla alındıyı aynı anda muhasebeleştirmek isterse   butonuna tıklar ve sistem otomatik 

olarak bütün muhasebeleşmemiş satırlara tik işareti koyar. Kullanıcı  butonuna basarak seçilen tüm alındıların 

aynı işlem numarasını alarak muhasebeleşmesini sağlar.  

 Kullanıcı alındı listesini yazdırmak isterse   butonuna tıklar ve “Alındı Listesi” raporu PDF formatında açılır. Eğer 

alındı listesi kaydedilmek istenirse   butonuna tıklanır ve hangi formatta kaydedilmek isteniyorsa o uzantı için kayıt 

yapılır. Format seçimini iki buton arasında bulunan  çoklu seçim alanından kullanıcı seçebilir. 

 Listede bulunan “Yevmiye No” ve “Yevmiye Tarihi” alanları fiş onaylandıktan sonra sistem tarafından otomatik olarak 

verilir. 
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 Ayrıca her satırda  butonu bulunur. Kullanıcı bu butona tıkladığında aşağıdaki ekran açılır. 

 

ŞEKİL 21 M-28 ALINDI LİSTESİ - ALINDININ RAPORU 

Yukarıdaki ekrandan ilgili yer seçilip  butonuna basılarak ilgili Alındı Raporu PDF formatında açılır. 

 butonuna basılırsa ise işlemden vazgeçilir. 

Eğer kullanıcı kesmiş olduğu alındıyı iade etmek isterse ilgili alındı satırının sonundaki   kutucuğuna tik işareti koyar.

 butonuna tıklayarak aşağıdaki ekran açılır. 

 

ŞEKİL 22 M-28 ALINDI LİSTESİ - İADE NEDENİ POPUP 
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Kullanıcı iade etmek istediği alındının iade nedenini ilgili alana yazar ve  butonuna basar.  

 

ŞEKİL 23 M-28 ALINDI LİSTESİ - İADE 

Yukarıda ekran görüntüsünde görüldüğü gibi iade edilen alındı için kullanıcıya sistem tarafından “Alındı iade edildi.” Bilgi 

mesajı verilir ve  listede “İade Mi”  kolonu “Evet” olarak değişir. İade edilen alındının muhasebeleştirilmesine izin verilmez. 

M-28 Alındı Listesi ekranında nokta vuruşlu yazıcı ayarı için kullanıcılarımıza yol göstermesi açısından 

 linki eklenmiştir. Bu linke tıkladığımızda bakanlıkta kullanmış olduğumuz nokta vuruşlu yazıcı ayarlarını 

anlattığımız doküman dosyasına erişilmektedir. 

Muhasebeleştirilen fişler Muhasebe menüsü altında bulunan M-07 Muhasebeleştirme İşlemleri  ekranında Muhasebe 

Yetkilisi’nin onayına düşer. 

5. M-21 FİŞ GİRİŞ İŞLEMLERİ 
 

Veznedar  rolündeki kullanıcı sisteme fiş girişi yapmak  istediğinde “Muhasebe” menüsü altında bulunan  “M-21 Fiş Giriş 

İşlemleri” alt menüsüne tıklamalıdır. 

 

ŞEKİL 24 MUHASEBE MENÜSÜ - M-21 FİŞ GİRİŞ İŞLEMLERİ 



                                                                                                                                                                
  

 
(DMIS)Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu /2017                                                                                         Sayfa | 15  
 

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ 

  

M-21 Fiş Giriş İşlemleri menüsüne tıklayınca aşağıdaki ekran açılır. 

 

ŞEKİL 25 M-21 FİŞ GİRİŞ İŞLEMLERİ 

 “İşlem No”  alanı  sistem tarafından otomatik olarak günün tarihi şeklinde gelir. “Fiş Tipi” alanından “Muhasebe İşlem 

Fişi” veya “Ödeme Emri Belgesi” seçimi yapılır. Kişi seçimi yapmak için   butonuna tıklanır ve aşağıdaki Kişi arama 

ekranı açılır. 

 

ŞEKİL 26 M-21 FİŞ GİRİŞ İŞLEMLERİ - KİŞİ ARA 
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Şekil 26’daki “Kişi Ara” ekranında kullanıcı “Mükellef Tipi”, “Mükellef No”, “Ad/Unvan”, “Soyad” alanlarını doldurarak 

 butonuna basar.  “Mükellef Tipi” “Personel”, “Gerçek Kişi”, “Tüzel Kişi” ve “Yabancı Kişi” seçeneklerinden oluşmaktadır.  

Kişi ya da firma tanımlı değilse M-32 Kişi Tanımlama ekranından tanımlaması yapılmalıdır. Kişi ya da firmaya bir ödeme yapılacak 

ise ve sistemde ilgili kişi ya da firmanın birden fazla kayıtlı hesabı var ise “Mükellefin Hesapları” alanından bir hesap  seçilir ve 

 butonuna tıklanır. Eğer kişi ya da firmanın sisteme kayıtlı bir IBAN’ı yoksa “IBAN” alanına formatı doğrultusunda IBAN 

tanımı yapılır ve  butonuna basılır. Eklenen IBAN “Mükellefin Hesapları” alanında  simgesine tıklanarak açılan 

listede görülür.  Eğer eklenen IBAN silinmek istenirse “Mükellefin Hesapları” alanından silinmek istenen IBAN seçilir ve   

butonuna tıklanır. Sistem kullanıcıya “Silmek istediğinizden emin misiniz?” sorusunu sorar. Kullanıcı bu soruya  “Tamam” derse 

seçilen IBAN sistemden silinir. 

MŞekil 25’te görülen M-21 Fiş Giriş İşlemleri ekranında “Açıklama” alanına gerekli bilgiler girilir.  butonuna  

tıklanır ve açılan satıra girilecek olan hesabın kodu yazılır. Ya da  simgesine tıklanarak aşağıdaki ekrandan hesap kodu seçilir.

 

ŞEKİL 27 M-21 FİŞ GİRİŞ İŞLEMLERİ - HESAP KODU ARAMA 

 Yukarıdaki ekranda kullanıcı “Hesap Adı”, “Hesap Kodu” alanlarından herhangi birini girerek   butonuna basarsa 

listede aramış olduğu hesap kodunu görür. İlgili hesap kodunu seçip   butonuna basarsa hesap kodunu ekler.  

butonuna basarsa sayfayı kapatır.  butonuna basarsa arama kriterlerini temizler. 
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ŞEKİL 28 M-21 FİŞ GİRİŞ İŞLEMLERİ - HESAP KODU GİRİŞİ 

 Yukarıdaki ekranda   butonuna tıklandıktan sonra açılan satırlara fiş giriş işlemleri yapılır. Eklenen satırın borç 

veya alacak alanlarına tutar bilgileri girilir. Fiş içerisinde yeni bir satır açmak için  butonuna basılır.  Eklenen satırı silmek 

için  butonuna basılır. Girilen satırların borç alacak tutarlarını eşitlemek için kullanıcıya kolaylık sağlamak için yapılmış olan  

 butonuna tıklanır. Fişi kaydetmek için ekranın sağ alt köşesinde bulunan  butonuna tıklanır. Kaydedilen fişe 

sistem tarafından otomatik olarak işlem numarası verilir ve “İşlem No” alanına bu değer bastırılır. 

 Kullanıcı yeni bir fiş eklemek isterse ekranın sol üst köşesinde bulunan   butonuna tıklayarak yukarıda 

anlatılan işlemleri tekrarlar. 

5.1. DETAY GİRİLMEK  SURETİ İLE ÇALIŞAN  HESAPLARDA FİŞ GİRİŞ  İŞLEMLERİ (M-21) 

 

120 Alıcılar, 135 Personelden Alacaklar, 136 Diğer Çeşitli Alacaklar, 195 İş Avansları, 196 Personel Avansları, 320 

Satıcılar, 326 Alınan Depozito ve Teminatlar, 335 Personele Borçlar, 910 Verilen Teminatlar gibi hesapların bir kişi, firma, 

kurum veya personel ile ilişkilendirilmesi gerekir. Bu sebeple bu gibi hesaplara kayıt yapılırken açılacak   

butonuna tıklanarak açılan ekranda ilgili kişi, firma, kurumun vb. seçilmesi gerekir. 
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ŞEKİL 29 DETAY GİRİLMEK SURETİYLE ÇALIŞAN HESAPLARDA FİŞ GİRİŞ İŞLEMLERİ 

  

120 Alıcılar Hesabının 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07; 220 Alıcılar Hesabının 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07; 320 Satıcılar Hesabının 

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 ve 420 Satıcılar Hesabının 01, 02, 03, 04, 05 detay kodları bir kamu kurumundan olan alacak ya da borç 

ilişkisinin kaydedileceği detay kodları olduğundan bu kodlara kayıt yapılırken herhangi bir ilgili kişi, firma, kurumun vb. 

seçilmeyecektir. 

5.2. DETAY GİRİLMEK  SURETİ İLE ÇALIŞAN  PASİF KARAKTERLİ HESAPLARDA FİŞ GİRİŞ  İŞLEMLERİ  (M-21) 

 

320 Satıcılar Hesabı gibi hesapların ilgili detay koduna bir borç tahakkuk kaydı yapılacağı zaman "Fiş Giriş İşlemleri" ekranına 

girilir ve fiş tipi ile açıklama bölümleri doldurduktan sonra  kısmından ilgili kişi/firma seçilir.  
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ŞEKİL 30 DETAY GİRİLMEK SURETİYLE ÇALIŞAN PASİF KARAKTERLİ HESAPLARDA FİŞ GİRİŞ İŞLEMLERİ 

  butonuna tıklanarak “Hesap Kodu” alanına 320 hesabın ilgili detay kodu girilir ve bu satıra tutar girmek için 

satırın sonunda yer alan  (Detay) butonuna  basılır ve aşağıdaki ekran açılır. 

 

ŞEKİL 31 FİŞ GİRİŞİNDE DETAY BUTONUNA TIKLANDIĞINDA AÇILAN BELGE POPUP 
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Açılan "Belge" ekranında "Belge No", "Belge Tarihi", "Ödenecek/Tahsil Edilecek Tutar" (damga vergisi, tevkifatlar ve 

diğer kesintiler düşüldükten sonra), “temlik Numarası”, “Temlik Vergi Numarası”, “Süre” bilgileri girişi yapıldıktan sonra 

 butonuna tıklanır. Giriş işlemi yapılan bilgilerin ekranın altındaki liste alanına eklendiği görülür. Birden fazla belge 

eklemek için yeniden   butonuna tıklanır. Listeden herhangi bir belge silinmek istendiğinde   

butonuna basılır.  

 butonuna basılarak girilen belge tutarları toplamının muhasebe kaydındaki satıra otomatik olarak 

yansıtıldığı gözlenir.  Şekil 30’da bulunan ekranın sağ alt köşesindeki   butonuna tıklanır ve işlemlerin tamamlandığına 

dair sistem tarafından kullanıcıya bilgi mesajı ekranı açılır. 

5.3. DETAY GİRİLMEK  SURETİ İLE ÇALIŞAN  AKTİF KARAKTERLİ  HESAPLARDA FİŞ GİRİŞ  İŞLEMLERİ  (M-21) 

 

 

ŞEKİL 32 DETAY GİRİLMEK SURETİYLE ÇALIŞAN AKTİF KARAKTERLİ HESAPLARDA FİŞ GİRİŞ İŞLEMLERİ 

 

 butonuna tıklanarak “Hesap Kodu” alanına 120 hesabın ilgili detay kodu girilir ve bu satıra tutar girmek için satır üzerinde 

bulunan  borç kolonu üzerinde bulunan "Detay" butonuna tıklanır.  
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ŞEKİL 33 FİŞ GİRİŞİNDE DETAY BUTONUNA TIKLANDIĞINDA AÇILAN BELGE POPUP 

 

Açılan "Belge" ekranında "Belge No", "Belge Tarihi", "Ödenecek/Tahsil Edilecek Tutar" (damga vergisi, tevkifatlar ve 

diğer kesintiler düşüldükten sonra), “temlik Numarası”, “Temlik Vergi Numarası”, “Süre” bilgileri girişi yapıldıktan sonra 

 butonuna tıklanır. Giriş işlemi yapılan bilgilerin ekranın altındaki liste alanına eklendiği görülür. Birden fazla belge 

eklemek için yeniden   butonuna tıklanır. Listeden herhangi bir belge silinmek istendiğinde   

butonuna basılır.  

 butonuna basılarak girilen belge tutarları toplamının muhasebe kaydındaki satıra otomatik olarak 

yansıtıldığı gözlenir.  Şekil 30’da bulunan ekranın sağ alt köşesindeki   butonuna tıklanır ve işlemlerin tamamlandığına 

dair sistem tarafından kullanıcıya bilgi mesajı ekranı açılır. 
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Bu satırda yapılabilecek bir başka uygulama ise  alacak kolonu üzerinde bulunan "Detay" butonuna tıklanarak 

gerçekleştirilir. 

 

 

ŞEKİL 34 DETAY GİRİLMEK SURETİYLE ÇALIŞAN AKTİF KARAKTERLİ HESAPLARDA FİŞ GİRİŞ İŞLEMLERİ 

 Aşağıda açılan ekranda arama alanına istenilen arama bilgileri girişi yapılarak istenilen muhasebe fişi bulunur. Ödenmek 

istenen muhasebe fiş satırının sonundaki   kutucuğuna tik işareti konur ve   butonuna tıklanır ve ödeme 

işlemi gerçekleştirilir. Ödemesi yapılan muhasebe işlem fişinin  “Öde” durumu  “Ödendi” olarak değişir.   

 

ŞEKİL 35 FİŞ GİRİŞİNDE DETAY BUTONUNA TIKLANDIĞINDA AÇILAN POPUP 
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Ayrıca tüm muhasebe fişleri ödenmek istenirse  butonu yanındaki kutucuğa tik işareti koyarak ödenecek 

olan tüm muhasebe fişleri seçilir ve  butonuna tıklanır.  Ödemesi yapılan muhasebe işlem fişlerinin  “Öde” 

durumu  “Ödendi” olarak değişir.   

6. M-29 MUTEMET TAKİP KARTI 
 

Veznedar  rolündeki kullanıcı sistemde mutemedin kestiği alındıları görmek ve muhasebeleştirme için “Muhasebe” 

menüsü altında bulunan  “M-29 Mutemet Takip Kartı” alt menüsüne tıklamalıdır. 

 

ŞEKİL 36 MUHASEBE MENÜSÜ - M-29 MUTEMET TAKİP KARTI 

M-29 Mutemet Takip Kartı menüsüne tıklayınca Şekil 37’deki liste  ekranı  açılır. 

 

ŞEKİL 37 MUTEMET TAKİP 
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 Eğer "Muhasebe Yetkilisi Mutemedi" tahsilatlarını vezneye yatıracaksa "Mutemet Takip Kartı" ekranına giriş yapılır. 

“Mutemet”, “Tahsilat Türü” alanları seçilir. “Başlangıç Tarihi” ve “Bitiş Tarihi” sistem tarafından otomatik olarak o günün tarihini 

getirir. Kullanıcı istediği tarihleri seçer ve seçilen mutemet tarafından kesilen alındıların listesi ekranda görülür.   

butonuna tıklanarak mutemedin kestiği alındılar muhasebeleştirilir ve işlem numarası sistem tarafından verilir. 

 

7. M-30 RAPORLAR 

 

Veznedar  rolündeki kullanıcı sistemdeki raporları görmek için “Muhasebe” menüsü altında bulunan  “M-30 Raporlar” 

alt menüsüne tıklamalıdır. 

 

ŞEKİL 38 MUHASEBE MENÜSÜ - M-30 RAPORLAR 

 "M-30 Raporlar" ekranına giriş yapılır.  

 

ŞEKİL 39 M-30 RAPORLAR 
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"Raporlar" açılır menüsünden “Mizan”, “Yevmiye Defteri”, “Büyük Defter”, “Yardımcı Defter”, “Yardımcı Mizan”, “Kasa 

Defteri”, “Gelir Tablosu”, “Bilanço”, “Cari Kart Raporu”, “Borç Listesi”, “Hata Kontrol Raporları”, “Geçmiş Yılların Raporları”, 

“2013 Fişleri”, “2014 Fişleri”, “2015 Fişleri”, “2016 Fişleri”, “Hatalı Cari Kartlar”, “Damga Vergisi”, “Muhasebe İşlem Fişleri”, 

“Muhtasar Beyannamesi”, “Borçlar Alacaklar Cetveli”, “Kesinti Yapılan Tevkif at Tutarları”, “Katma Değer Vergisi Tevkif at 

Beyannamesi”  raporlarından istenen rapor türü seçilir. Açılan tarih sekmelerinden raporun başlangıç ve bitiş tarihleri seçilecek 

ve   butonuna basmak suretiyle rapor görüntülenir. 

8.  M-36 TEMİNAT MEKTUBU 

 

Veznedar  rolündeki kullanıcı sistemdeki teminat mektuplarını görmek için “Muhasebe” menüsü altında bulunan  “M-36 

Teminat Mektubu” alt menüsüne tıklamalıdır. 

 

ŞEKİL 40 MUHASEBE MENÜSÜ - M-36 TEMİNAT MEKTUBU 

 

M-36 Teminat Mektubu  menüsüne tıklayınca Şekil 41’deki ekran  açılır. 
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ŞEKİL 41 M-36 TEMİNAT MEKTUBU 

 Kullanıcı teminat mektubu sorgulaması yapmak için  butonuna tıklar ve aşağıdaki popup 

açılır. 

 

 

ŞEKİL 42 M-36 TEMİNAT MEKTUBU- SORGULAMA POPUP 

 Kullanıcı “Banka Adı”, “Mektup No” ve “ Tarih” alanlarını seçerek  butonuna tıklar. Aranılan teminat mektubu 

liste bölümüne gelir. Kullanıcı bu listeden teminat mektubunu seçer ve  butonuna tıklar. Seçilen teminat 

mektubu m-36 Teminat Mektubu ekranına aktarılır. 
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ŞEKİL 43 M-36 TEMİNAT MEKTUBU KAYDETME 

M-36 Teminat Mektubu ekranına aktarılan teminat mektubu bilgileri yukarıdaki ekran görüntüsünde görüldüğü üzere 

ekranın alt kısmında bulunan “Teminat Mektubu” kısmına otomatik olarak gelmektedir. Kullanıcı “Teminat Türü” alanını seçerek 

 butonuna basar ve teminat mektubu kaydedilmiş olur ve teminat mektubu M-07 Muhasebeleştirme İşlemleri” 

ekranında onaya gönderilmiş olur. Kaydedilen teminat mektubunun almış olduğu işlem numarası kullanıcıya popup ekranında 

bilgi mesajı şeklinde sistem tarafından gösterilir. 

Kullanıcı   butonuna tıklayarak açılan “Teminat Mektubu Teyit Belgesi”  raporunun yazıcıdan alınmış 

çıktısını  ilgili kişiye  teslim eder. 

 butonuna tıklandığında Şekil 44’teki  ekran açılır. 

 

 

ŞEKİL 44 TEMİNAT MEKTUBU - TEYİT BELGESİ PDF 
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Kullanıcı  butonuna basarak ilgili raporu .pdf formatında Şekil 8’deki gibi açar.   butonuna 

basar ise işlemden vazgeçer. 

 

ŞEKİL 45 M-36 TEMİNAT MEKTUBU TEYİT BELGESİ RAPORU 

 

 

Veznesi olan işletmelerde veznedar tarafından M-02 Tahsilat İşlemleri ekranından işlem numarası ile MIF No 

sorgulanmak suretiyle kaydedilen alındı belgesi   butonuna tıklanarak Şekil 7’de görülen alındı belgesi raporu ilgiliye 

verilir.  
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ŞEKİL 46 ALINDI BELGESİ RAPORU 

 

Veznesi olmayan işletmelerde M-07 ekranından muhasebe işlem fişinin onayı yapılır ve Teminat Mektubu’na ilişkin 

alındı belgesi manuel olarak elden düzenlenmesi gerekir.   

  Eğer teminat mektubu iptal edilmek istenirse   butonuna basılır. 

Teminat Mektubu listesi  .xls formatında alınmak istenirse ekranın üst köşesinde bulunan  butonuna 

tıklanır. 

Kullanıcı teminat mektubunu iade etmek isterse ilgili teminat mektubu listeden seçerek  butonuna tıklar. Bu 

butona tıkladıktan sonra aşağıdaki iade nedeni popup ekranı açılır. 

 

 

ŞEKİL 47 TEMİNAT MEKTUBU İADE NEDENİ POPUP 
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Kullanıcı  iade etmek istediği teminat mektubuna ait iade nedenini Şekil 47’de bulunan “Teminat Mektubu İade Nedeni” 

alanına yazar ve   butonuna basar. Kullanıcı böylelikle iade işlemini gerçekleştirmiş olur ve hesap ters çalışarak M-07 

Muhasebeleştirme İşlemleri ekranına işlem numarası alarak onaya gider. Kullanıcıya iade edilen teminat mektubuna ait verilen 

işlem numarası bilgi mesajı şeklinde sistem tarafından otomatik olarak popup ekranında gösterilir. İadesi yapılan teminat 

mektubunun satırında “İade Mi” alanı “Evet” olarak sistem tarafından otomatik olarak değişir. Teminat mektubu iade edilmekten 

vazgeçilirse  butonuna tıklanır ve Şekil 47’deki ekrandan çıkılmış olur. 

 

9. M-01 MUHASEBE FİŞ İŞLEMLERİ 
Veznedar  rolündeki kullanıcı sistemdeki fişlerin üzerinde düzenleme yapabilmek ve fiş detaylarını görebilmek için 

“Muhasebe” menüsü altında bulunan  “M-01 Muhasebe Fiş İşlemleri” alt menüsüne tıklamalıdır. 

 

ŞEKİL 48 MUHASEBE MENÜSÜ - M-01 MUHASEBE FİŞ İŞLEMLERİ 

 

M-01 Muhasebe Fiş İşlemleri  menüsüne tıklayınca Şekil 49’daki ekran  açılır. 
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ŞEKİL 49 M-01 MUHASEBE FİŞ İŞLEMLERİ 

 

Muhasebe Fiş İşlemleri  listesi  .xls formatında alınmak istenirse ekranın üst köşesinde bulunan  butonuna 

tıklanır. 

Bir fişe ait detaylar görüntülenmek istenirse listeden herhangi bir fiş seçilerek   butonuna tıklanır ve Şekil 

50’deki Fiş Detay ekranı açılır. 
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ŞEKİL 50 M-01 MUHASEBE FİŞ İŞLEMLERİ - FİŞ DETAYI POPUP 

Yukarıdaki ekranda  ve  butonları önceki sayfalarda anlatıldığı gibi çalışmakta olduğundan 

dolayı tekrar anlatılmamıştır. 

  butonuna tıklandığında Muhasebe İşlem Fişi raporu Şekil 51’de görüldüğü gibi PDF formatında açılır. 
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ŞEKİL 51 M-01 MUHASEBE FİŞ İŞLEMLERİ- FİŞ DETAY POPUP-MUHASEBE İŞLEM FİŞİ RAPORU 
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 Bir fişe ait düzenleme yapılmak istenirse listeden herhangi bir fiş seçilerek   butonuna tıklanır ve Şekil 52’deki 

Fiş düzenleme popup  ekranı açılır. 

 

 

ŞEKİL 52 M-01 MUHASEBE FİŞ İŞLEMLERİ - FİŞ DÜZENLEME POPUP 

 

 Kullanıcı fişi düzenlemek için ,  ve  butonlarını kullanarak fiş üzerindeki düzenlemelerini yapar ve 

 butonuna tıklar. 

 butonuna tıklandığında Muhasebe İşlem Fişi raporu PDF formatında açılır ve kullanıcı raporu yazdırır. 

Fiş iadesi yapılmak istenirse M-01 Muhasebe Fiş işlemleri listesinden herhangi bir fiş seçilip ekranın üst kısmında 

bulunan  butonuna tıklanır ve aşağıdaki iade popup ekranı açılır. 
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ŞEKİL 53 M-01 MUHASEBE FİŞ İŞLEMLERİ- FİŞ İADE POPUP 

 

Kullanıcı iade etmek istediği fişin iade nedenini ilgili alana yazar ve  butonuna basar. Fiş iadesinden 

vazgeçilirse Şekil 53’teki ekranı kapatmak için  butonuna basılır. 

B. MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMEDİ 

Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği madde 19’da belirtildiği üzere muhasebe Yetkilisi 

Mutemetleri; 

MADDE 19 - (1) Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, 
vermeye ve göndermeye yetkili olanlar muhasebe yetkilisi mutemedidir. Muhasebe yetkilisi mutemetleri, bu işlemlerle ilgili 
olarak doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumludur. Muhasebe yetkilisinin muvafakatı alınarak seçilecek personel, harcama 
yetkilisi tarafından muhasebe yetkilisi mutemedi olarak görevlendirilir.  

1. M-02 TAHSİLAT İŞLEMLERİ 

 

“M-02 Tahsilat İşlemleri” ekranı veznedar rolü altında daha önce anlatılmıştır. . (bkz. Sayfa-4) 

2. M-28 ALINDI LİSTESİ 
 

Muhasebe Yetkilisi Mutemedi M-02’den alındı işlemini gerçekleştirdiğinde kesilen alındılar M-28 Alındı Listesi ekranına 

düşer. 

Muhasebe Yetkilisi Mutemedi  kesmiş olduğu alındıyı muhasebeleştirmek için liste ekranı olan M-28 Alındı Listesi 

ekranına giriş yapar. Bu ekranda “Başlangıç Tarihi” ve “Bitiş Tarihi” alanları sistem tarafından otomatik olarak günün tarihi 

gelecek şekilde ayarlanmıştır. Kullanıcı arama yapmak istediği tarih aralığı girer. “Tahsilat Türü” alanından hangi tahsilat tipinde 

arama yapmak istiyorsa seçmeli alandan  simgesine tıklar.  butonuna tıklayarak kesmiş olduğu alındıları aşağıdaki 

ekran görüntüsünde görüldüğü gibi listede görür. 

 

vezne_kullanım_klavuzu.docx#Tahsilat İşlemleri (M-02)
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ŞEKİL 54 M-28 ALINDI LİSTESİ-MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMEDİ 

Ekranın alt kısmındaki  “Banka” açılır menüsünden daha önce tanımlanmış 

olan bankalardan tahsilatların yatırılacağı banka seçilir ve   butonuna tıklanır. Verilen tarih aralığında 

mutemet tarafından verilen alındı belgelerinin toplamı MIF ’in oluşturulduğu ve MIF İşlem Numarasını içeren bilgi mesajı sistem 

tarafından otomatik olarak kullanıcıya küçük ekranda gösterilir. 

 “M-28 Alındı Listesi” ekranının sağ alt köşesinde bulunan   butonuna tıklanarak rapor alınabilir. 

 ve  butonlarına tıklanarak “Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındı Listesi” raporu alınabilir. “Muhasebe Onay” 

yetkisine sahip kullanıcı (Veznedar veya Muhasebe Yetkilisi) tarafından söz konusu muhasebe işlem fişi onaylanır. 

Ayrıca ,  butonları ile  linkinin işlevleri veznedar rolü altında daha önce 

anlatılmıştır. (bkz. Sayfa-12-14) 
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