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DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ 

1. M-36 TEMİNAT MEKTUBU 

 

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

Teminat Mektubu” alt menüsüne tıklamalıdır. 

 

ŞEKİL 1 MUHASEBE MENÜSÜ - M-36 TEMİNAT MEKTUBU 

M-36 Teminat Mektubu  menüsüne tıklayınca Şekil 2’deki ekran  açılır. 

 

 

ŞEKİL 2 M-36 TEMİNAT MEKTUBU 

 Kullanıcı teminat mektubu sorgulaması yapmak için  butonuna tıklar ve aşağıdaki popup 

açılır. 



                                                                                                                                                                
  

 
(DMIS)Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu /2017                                                                                         Sayfa | 2  
 

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ 

 

 

ŞEKİL 3 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. 

 

 

ŞEKİL 4 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. Kaydedilen teminat mektubunun almış olduğu işlem 

numarası kullanıcıya popup ekranında bilgi mesajı şeklinde sistem tarafından gösterilir. 
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Kullanıcı   butonuna tıklayarak açılan “Teminat Mektubu Teyit Belgesi”  raporunun yazıcıdan alınmış 

çıktısını  ilgili kişiye  teslim eder. 

 butonuna tıklandığında Şekil 5’teki  ekran açılır. 

 

 

ŞEKİL 5 M-36 TEMİNAT MEKTUBU- TEYİT BELGESİ PDF 

 

Kullanıcı  butonuna basarak ilgili raporu .pdf formatında Şekil 8’deki gibi açar.   butonuna 

basar ise işlemden vazgeçer. 
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ŞEKİL 6 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.  

 

ŞEKİL 7 ALINDI BELGESİ RAPORU 
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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 kaydedilmeden 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 8 M-36 TEMİNAT MEKTUBU İADE NEDENİ POPUP 

Kullanıcı  iade etmek istediği teminat mektubuna ait iade nedenini Şekil 8’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 8’deki ekrandan çıkılmış olur. 

  

 


