e-Müstahsil Makbuzu
Kullanım Kılavuzu
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GİRİŞ

e-Müstahsil Makbuzu uygulaması ile gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal satın alınmasında fatura
yerine geçen ticari bir vesika olarak kullanılmakta ve hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan müstahsil
makbuzunun elektronik ortamda izlenebilmesi amacıyla,, elektronik belge olarak elektronik ortamda
düzenlenmesi, muhatabının talebi doğrultusunda elektronik ortamda veya kağıt olarak iletilebilmesi, elektronik
ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesi ve Başkanlığa elektronik ortamda iletilmesi ve raporlaması
yapılabilmektedir.
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YÖNETİM

Yönetim ekranlarında kullanıcılara rol tabanlı veya organizasyon bazında yetkiler verilebilir. Ayrıca e-Müstahsil
Makbuzu Hizmet Aktivasyonu da bu menü altında yapılmaktadır.

2.1

GENEL

2.1.1 Kullanıcı Tanımları
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ÖNEMLİ HATIRLATMA: Yalnızca Firma Ana Kullanıcısı YÖNETİM menüsünü kullanabilmektedir.
“Kullanıcı Tanımları" ekranında, “Yeni Kullanıcı Ekle”, “Kullanıcı Bilgileri Güncelle”, “Kullanıcı Hesabı Kapat”,
“Kullanıcı Hesabı Aktifleştir”, “Kullanıcı Bloke Kaldır”, “Kullanıcı Yeni Şifre Gönder” alanları bulunmaktadır.

“Yeni Kullanıcı Ekle” butonu ile “Rol” tanımları yapılır. İstenirse şube bazında rol tanımlaması da yapılabilir.

Ana kullanıcı firmada istediği sayıda alt kullanıcı oluşturabilir ve kullanıcıya ürününe özel rol listesinde bulunan
rolleri tanımlayabilir. Rol listesinde bulunan rol adına tıklayarak, ardından

butonuna tıklanması, rolün seçimi

için yeterlidir. Kullanıcı oluşturulduktan sonra QNB eFinans sistemi tarafından kullanıcı kodu ve sistemin otomatik
yaratacağı şifrenin bu ekranda belirtilen e-Posta adresine gönderileceğinden, e-Posta adresinin doğru yazılması
önem arz etmektedir.
Rol seçimi tamamlandıktan ve kullanıcı bilgileri yazıldıktan sonra “Kaydet” butonuna basılarak, kullanıcı oluşturma
sayfasından çıkılır.
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Kullanıcı, bilgileri güncellenmek istenirse “Kullanıcı Bilgileri Güncelle” seçeneği ile kullanıcı bilgisi güncellenebilir.
“Kullanıcı Hesabı Kapat” seçeneği ile kullanıcı hesabı kapatılabilir. Bu kullanıcı ile sisteme giriş yapılamaz.
“Kullanıcı Hesabı Aktifleştir” seçeneği ile kapatılmış bir kullanıcı hesabı için aktifleştirme işlemi gerçekleştirilir.
“Kullanıcı Bloke Kaldır” seçeneği ile kullanıcı sisteme birden fazla yanlış giriş yaptığında şifresi bloke olur.
Kullanıcının yeni şifre ile sisteme giriş yapması için kullanıcı blokesinin kaldırılması gereklidir. Yeni şifre kullanıcının
e-Posta adresine iletilmektedir.
“Kullanıcı Yeni Şifre Gönder” butonu ile firma yöneticisi rolüne sahip kullanıcılar şifresini unutmuş olan
kullanıcılar için yeni şifre oluşturabilir.

2.1.2 Hizmet Aktivasyonu
Aktivasyon işlemi, şirketinizin QNB eFinans üzerinden e-Müstahsil Makbuzu oluşturabilmesi, raporlayabilmesi ve
Özel Entegrasyon kapsamında makbuzlarını saklayabilmesi anlamına gelmektedir. Bu işlem için e-İmza / mali
mühür kullanımı gerekmektedir.

Ön Hazırlık:


Mali mühür / e-İmza, kullandığınız bilgisayara takılı olmalıdır.

Adım adım aktivasyon işlemleri aşağıdaki gibidir;

Aktivasyon
1.

QNB eFinans Portal’a giriş yapınız.

2.

Yönetim > Genel > Hizmet Aktivasyonu’nu seçiniz.
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3.

“Etiket Ekle” butonuna tıklayınız.

4.

Etiket ön eki ve şirket alan adı belirterek “Ekle” Butonuna tıklayınız.

5

5.

“Tamam” Butonuna tıklayınız.

6.

Eklenen iki etiketten birini seçerek “Aç” butonuna tıklayınız ve mali mühür ya da e-İmza ile imzalayınız.
İşlemi tamamladıktan sonra diğer etiketi “Aç” butonuna tıklayarak aynı şekilde imzalayınız. İki etiket
aynı anda seçilerek imzalanamamaktadır.

7.

Etiket seçilerek “Aç” butonuna basılması akabinde aktivasyon tarih seçimi yapınız. Ürününüzün gün
içerisinde Aktiflenmesini istiyosanız “Hemen Aktive Edilsin”, ileri tarihli aktivasyon için “Seçtiğim
Tarihte Aktive Edilsin” seçebilirsiniz.



Seçtiğiniz tarihte aktive edilmesi seçeneğinde takvimden aktivasyon tarihi belirtebilirsiniz.
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8.

“Evet” Butonuna Tıklayınız.

9.

İmzalama işlemini başarı ile tamamlayabilmeniz için “eFinans İmzalama Aracı” indirilecektir.

10. Programı indirin ve kurun.
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“Kurulumu tamamlanacak imza aracı sayesinde bilgisayarınıza java uygulaması yüklenmesine gerek
kalmaz. e-İmza ya da mali mühür yazılımınız otomatik olarak kontrol edilecek ve imzalama işleminiz
kolayca tamamlanacaktır.”


Program .exe dosyasına tıkladığınızda güvenlik penceresi açılması durumunda “More Info” butonuna
ardından, “Run Anyway” butonuna tıklayınız.
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eFinans İmza Kurulum Sihirbazında “İleri”, “Kurun” ve “Bitti” butonları ile kurulumu tamamlayın.
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11. eFinans İmza Shirbazı java ve elektronik imza aracı kontrollerinizi yapacaktır. “İleri” butonlarına tıklayın.

11

12

12. Tekrar etiket satırında e-Müstahsil etiketini seçerek “Aç” butonuna tıklayınız.
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1.

Tarih seçimi yapınız. Kurulumunu yaptığınız Hizmet Aktivasyonu İmzalama aracı ile aktivasyon talebinizi
tamamlamak için elektronik imza aracı pininizi giriniz.

2.

“Tamam” butonuna tıklayınız.

3.

Aynı tarih seçimi ve imzalama işlemini “e-Müstahsil Saklama” satırı için de tekrarlayınız.

4.

İŞLEMİNİZ TAMAMLANMIŞTIR.
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5.

GİB’ten onay geldiğinde “Hizmet Aktifleştirilmiştir” bilgisi ekranda görüntülenecektir.
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3
3.1

e-MÜSTAHSİL MAKBUZU
Ayarlar

3.1.1 Firma Ayarları

“Firma Ayarları” ekranı ile firmanızın tercihlerine göre ayarlarınızı özelleştirebilirsiniz.

Makbuz Şablonları (XSLT)

“Makbuz Şablonları” bölümü sayesinde, sistemde default olarak yüklü Müstahsil Makbuzu şablonu haricinde,
varsa mevcut şablon dosyaları da yüklenebilecektir.

Makbuz e-Postası İçerik Ayarları
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Oluşturulan ve iptal edilen e-Müstahsil Makbuzları alıcısına e-Posta olarak iletilebilir. İlgili e-Postanın içeriğindeki
makbuzun hangi formatta yer alacağına bu bölümden karar verilebilir.

Gönderici e-Posta Adresi

Oluşturulan ve iptal edilen e-Müstahsil Makbuzlarının hangi adresten geleceğini belirleyebilirsiniz.

Yanıtla e-Posta Adresi

Sistem tarafından gönderilen e-Postalar yanıtlanmak istendiğinde, belirttiğiniz e-Posta adresine cevaplanacaktır.

Firma Kısa Adı

SMS hizmeti satın alındığında, oluşturulan makbuzların alıcısına kimden gönderidiğine dair firma kısa adı “firma
adı Makbuz” gibi belirtilebilir.
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Otomatik Arşivleme

Belirtilen tarihten eski makbuzlar e-Maüstahsil Makbuzu Menüsü > Arşiv sayfasına kaldırılır. Gün isteğe göre
belirlenebilir.
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3.1.2 Yapılandırma

Yapılandırma ekranı müşterinin farklı şube ve kasalar için kullanacağı makbuz işlenme ayarlarını yapmasına
olanak tanır. Sisteme herhangi bir kaynaktan yüklenen makbuzun, yüklendiği esnada belirtilen şube, kasa, kaynak
kombinasyonu için tanımlanmış bir yapılandırma ayarı olmalıdır. Aksi takdirde işlenemeyecektir.
Şube: Firmanın belirlediği 6 haneli şube adı/kodudur.
Kasa: Şubeye ait 8 haneli kasa adı/kodudur.
Kaynak: WEB SERVICE / WEB FORM seçenekleri bulunur. Web Service varsayılan kaynak olarak kabul edilir.
Yüklenen Dosya Formatı: UBL varsayılan format olarak kabul edilir.
e-Posta Gönderimi: Makbuz bağlantısını içeren e-Postanın kimlere gönderileceğini belirlemek için
e-Posta gönderilmesin / Makbuz gönderim şekli elektronik olanlara / Tüm makbuzlara / e-Posta alıcı listesindeki
makbuzlara seçeneklerinden birisi seçilir. “e-Posta gönderilmesin” seçeneği varsayılan “E-Posta Gönderimi”
seçeneği olarak kabul edilir.


Tüm müşterilerin makbuzdaki e-Posta adreslerine, e-Posta gönderilmesi isteniyorsa “Tüm makbuzlara”
seçeneği seçilir. Herkes seçilmiş iken bir makbuzun müşteri VKN / TCKN’sine ait bir kayıt “Müşteri ePosta Tanımlama” sayfasında mevcutsa makbuzdaki e-Posta adresi yerine, bu e-Posta adresi kullanılır.



Yalnızca gönderim şekli elektronik olan makbuzlar için e-Posta gönderilmesi istendiğinde “Makbuz
gönderim şekli elektronik olanlara” seçeneği kullanılmalıdır.



Sadece belirli müşterilere e-Posta gönderilmesi isteniyorsa “Müşteri e-Posta Tanımlama” sayfasından
bu müşterilere ait VKN / TCKN, e-Posta bilgileri girilir ve “e-posta alıcı listesindeki makbuzlara” seçeneği
seçilir.



Hiçbir müşteriye e-Posta gönderilmesi istenmiyorsa “e-Posta gönderilmesin” seçeneği seçilir.

SMS Gönderimi: Ek ücrete tabi hizmetimizdir. Makbuz bağlantısını içeren SMS’in kimlere gönderileceğini
belirlemek için SMS gönderilmesin / Makbuz gönderim şekli elektronik olanlara / Tüm makbuzlara / SMS alıcı
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listesindeki makbuzlara seçeneklerinden birisi seçilir. “SMS gönderilmesin” seçeneği varsayılan “SMS Gönderimi”
seçeneği olarak kabul edilir.
Numara Verme: Makbuz numarasının oluşturulmasında ve takibinde, “Müşteri Tarafından” ya da “Sistem
Tarafından” seçeneği sunulur. Kaynağı WEB FORM olan yapılandırma ayarlarında “Sistem Tarafından”
seçilmelidir. Müşteri tarafından ifadesinden kastedilen muhasebe / ERP programından atanacak makbuz
numarasıdır. Numara verme “Müşteri Tarafından” seçilirse önceki tarihe makbuz kesebilme opsiyonu ve Makbuz
Seri No’su muhasebe / ERP programı tarafından yönetilecektir.
WEB FORM ayarında “Müşteri Tarafından” seçilmesi makbuz numarasının manuel yazılarak verileceği anlamına
gelir.
Makbuz Seri: Şubelerin oluşturacağı makbuzlar için kullanılacak seri kodudur. Şubeler arası farklı veya aynı kod
kullanılabilir.
XSLT Ekleme (Makbuz Şablonu): Hazırlanan makbuz görüntü oluşturma şablonu seçilir. Şablon listesinde “Firma
Ayarları” menüsünde yüklü olan / yüklenen .jasper dosyaları görüntülenir. XSLT ekleme “Müşteri Tarafından”
seçildiğinde ERP’den datanın içerisinde şablonun da eklenmiş olması gereklidir.
Makbuz İmzalama: QNB eFinans sistemine gelerek işlenecek makbuz datasının imzalı olarak mı geleceği yoksa
sistem tarafından mı imzalanacağı, Müşteri Tarafından / Sistem Tarafından seçenekleriyle belirlenir.
Yazıyla Tutar: Makbuza yazı ile tutar bilgisinin eklenmesi isteniyorsa seçilir.

“Satır Ekle” butonuna tıklandıktan sonra ”Şube” ve “Kasa” alanları zorunlu alanlardır. Kaynak yönteme göre
yapılandırma tamamlanır ve “Eklenen Satırları Kaydet” butonuna tıklanır.



QNB eFinans Portal’dan manuel e-Müstahsil Makbuzu kesilmesi isteniyorsa kaynağı WEB FORM olan bir
yapılandırma ayarı yapılmalıdır.
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Kayıtlı yapılandırma bilgilerini güncellemek için
Değişikler yapıldıktan sonra

butonuna basıldıktan sonra gerekli değişikler yapılır.

butonuna basılarak değişiklikler kayıt edilir. Kayıtlı bir Şubeyi listeden çıkarmak /

Yapılandırma ayarını kaldırmak için

butonuna basılır. Ekranda beliren uyarı mesajında “Evet” butonuna

basıldığı zaman kayıt silme işlemi gerçekleştirilir.
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3.1.3 Müşteri e-Posta Tanımlama
Makbuz bağlantılarının belirtilen müşteriler için makbuzda belirtilen haricinde bir e-Posta adresine gönderilmesi
maksadıyla, müşterilerin VKN/TCKN ve e-Posta bilgilerinin sisteme kaydedildiği bölümdür. Makbuz gönderme
işleminde bu listede bulunan VKN/TCKN sahibi müşterilere ait makbuzlar, makbuz üzerindeki adrese
gönderilmez, yalnızca bu sayfada belirtilen adrese gönderilir. Konfigürasyonda e-Posta Gönderim seçeneği “ePosta alıcı listesindeki makbuzlara” olarak seçilmesi halinde yalnızca bu listede belirtilen VKN/TCKN sahibi
müşterilere e-Posta gönderilir.
VKN/TCKN ve e-posta bilgileri kaydı için bir seferde birden çok kaydın yapılması mümkündür. Bunun için her
satırda bir müşteriye ait bilgiler bulunmak üzere aşağıdaki formatta giriş yapılarak “Kaydet” butonuna basılır.
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3.1.4 Müşteri SMS Tanımlama
SMS hizmeti kullanan müşterilerimiz, belirtilen müşterileri için makbuzda belirtilen haricinde bir telefon
numarasına makbuz bilgisi gönderilmesi maksadıyla, müşterilerinin VKN/TCKN ve telefon bilgilerinin sisteme
kaydedildiği bölümdür. Makbuz gönderme işleminde bu listede bulunan VKN/TCKN sahibi müşterilere ait
makbuzlar, makbuz üzerindeki telefona gönderilmez, yalnızca bu sayfada belirtilen numaraya gönderilir.
Konfigürasyonda SMS Gönderim seçeneği “SMS alıcı listesindeki makbuzlara” olarak seçilmesi halinde yalnızca
bu listede belirtilen VKN/TCKN sahibi müşterilere SMS gönderilir.
VKN/TCKN ve telefon bilgileri kaydı için bir seferde birden çok kaydın yapılması mümkündür. Bunun için her
satırda bir müşteriye ait bilgiler bulunmak üzere aşağıdaki formatta giriş yapılarak “Kaydet” butonuna basılır.
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3.2

Müstahsil Makbuz İşlemleri

3.2.1 Müstahsil Makbuz Oluşturma

Müstahsil Makbuz Bilgileri

Gönderim Şekli: Oluşturulacak olan makbuzların gönderim şeklinin elektronik ya da kağıt olarak seçildiği alandır.
Şube ve Kasa: Makbuzun kesildiği şube/kasa bilgileridir.
Makbuz, WEB FORM ayarında belirtilen şube ve kasa için tanımlanmış konfigürasyona göre işlenecektir.
Seri No: Konfigürasyona göre otomatik gelir.

24

Alıcı Bilgileri

Alıcı bilgilerinin girildiği alandır. Alıcı bilgisi adres defterinde tanımlı ise, “Alıcı Ara” kısmına kısa adı girilerek alıcı
bilgileri ekrana kolaylıkla getirilebilir. Adres defterinde alıcı bilgileri tanımlı değilse, alıcı firma bilgileri girildikten
sonra “Adres Defterine Kaydet” butonu ile alıcı bilgileri adres defterine kaydedilebilir. Kaydedilen bilgiler
“Yönetim / Genel / Adres Defteri” sayfasından görüntülenebilir.
VKN / TCKN alanına “VKN” bilgisi girildiyse “Unvan” alanı, “TCKN” bilgisi girildiyse “Ad”, “Soyad” alanlarının
girilmesi gerekir.

Mal / Hizmet Bilgileri
Mal ve hizmet bilgisini girebilmek için “Satır Ekle” butonu ile bir veya birden fazla mal / hizmet bilgisi girilebilir.

Girilecek olan mal ve hizmet bilgisini silmek için “Satır Sil” butonu ile bir veya birden fazla mal / hizmet bilgisi
silinebilir.
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Mal ve hizmet satırlarında

butonuna tıklanarak ek vergi eklenebilir. Açılan pencerede “Satır Ekle”

butonuna tıklanarak “Borsa Tescil Ücreti, SGK Prim Kesintisi ya da Mera Fonu” eklenebilir.

Müstahsil Makbuzu Şablonu
Müstahsil makbuzu şablonu, yapılandırma ayarlarında şube, kasa, kaynak kombinasyonunda belirtilen karara
göre otomatik gelir. e-Müstahsil Makbuzu > Ayarlar > Firma Ayarları menüsünden manuel eklenen makbuz
şablonları varsa bu aşamada seçimi yapılabilir.

* e-Müstahsil Makbuzu oluşturma sayfasında düzenlemeler tamamlandıktan sonra “Ön İzleme” butonuna basılır.
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** Ön izleme için açılan pencerede “Taslak Kaydet” ya da “Reddet” butonları kullanılabilir. “Taslak Kaydet”
butonu ile taslak olarak kaydedilebilir. Ekran otomatik olarak “Taslaklar” ekranına yönlendirir. Ya da “Reddet”
butonuna tıklanarak giriş yok sayılabilir.

3.2.2 Taslaklar

Bu ekranda hazırlanan taslak makbuzlar listelenebilir, düzenlenebilir, silineblir ve imzalanıp oluşturulabilir.
Listede, istenen makbuz üzerine çift tıklanarak makbuz içeriği görüntülenebilir.
Makbuza sağ tıklanarak Makbuz Kopyalama özelliği kullanılabilir.
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3.2.3 Müstahsil Makbuz Sorgulama

“Maüstahsil Makbuz Sorgulama” ekranında arama yapmak için ekrandaki boş alanlara geçerli bir veri girilerek
ya da tüm makbuzları listelemek için herhangi bir kriter girilmeden tarih aralığında arama yapılabilir.

“Sorgula” butonuna tıklandıktan sonra arama sonuçları “Makbuz Listesi” bölümünde listelenir. Yeni bir
sorgulama yapmak için doldurulan tüm alanlar “Temizle” butonu yardımıyla temizlenir. Makbuz, üzerine çift
tıklanarak görüntülenir.
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Listelenen makbuzlar PDF / HTML / UBL olarak görüntülenebilir. “İptal Et” butonuna tıklanarak, seçilen makbuz
iptal edilir ve ayarları bu yönde ise iptal makbuz bilgisi de alıcısına e-Posta olarak gönderilir.
“e-Posta

Gönder”

butonuna tıklandığında, kullanıcının makbuz düzenlerken belirttiği e-Posta adresi

görüntülenir. İstenirse burada ”Ekle” butonuna tıklanarak, farklı e-Posta adresleri eklenir ve “Seçilen Adreslere
e-Posta Gönder” ile yeni e-Posta gönderimi yapılır.

“e-Posta

Durum”

butonuna tıklanarak, makbuz ya da iptal makbuz gönderim durumları

sorgulanabilmektedir.
Aynı şekilde SMS hizmeti kullanılıyorsa ve makbuz düzenlenirken alıcının telefon bilgisi belirtilmiş ise “SMS
Gönder” ve “SMS Durum” butonları da kullanılabilecektir.
Makbuza listede sağ tıklanarak Makbuz Kopyalama özelliği kullanılabilir.

Müstahsil Makbuz Sorgulama sayfasında “Tüm Hataları Sorgula” butonu sayesinde WEB SERVICE yöntemi ile
QNB eFinans portalda işlenecek varsa hatalı makbuzlar listelenir. Yeniden imzaya gönderilmeleri sağlanır.
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“Excele Çıkar” butonu makbuz sorgulama sayfasında bulunan kriterler uygulandıktan sonra listelenen makbuz
bilgilerinin excele çıkarılması için kullanılır.

3.2.4 Rapor Sorgulama

QNB eFinans aracılığı ile e-Müstahsil Makbuz raporlaması, makbuz oluşturma tarihini izleyen günün ilk
saatlerinde tetiklenir ve otomatik olarak sıraya alınarak, Başkanlık sistemlerine raporlanır. Oluşturulan eMüstahsil Makbuz raporunun içeriğinde o gün içerisinde oluşturulan e-Müstahsil Makbuz bilgileri ve varsa önceki
bir tarihi içeren makbuz bilgileri olabilir.
Örneğin; 3 Ocak tarihine ait makbuzlar 4 Ocak 00:00 itibari ile Başkanlığa gönderilmek için otomatik olarak işleme
alınmaktadır. Rapor bölümleri birbirini sıra ile izlemektedir. Eğer bir gün içerisinde gönderilecek makbuz yok ise
makbuz olan ilk günden itibaren rapor gönderimi tetiklenir.
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Kullanıcı gönderilen rapora ilişkin bilgileri “Rapor Sorgulama” ekranını kullanarak takip edebilir.
Raporların listelendiği tablodan, bir rapor seçilerek “Makbuzları Göster” butonuna tıklanarak, seçilen rapora ait
makbuzlar listelenir.

****Ayrıca firmalar gün içericinde manuel olarak rapor tetikleyebileceklerdir, “Rapor Oluştur” butonuna
tıklayarak gün içerisinde diledikleri zaman e-Müstahsil Makbuzu rapor gönderimi yapabilirler.
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