
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

SSEERRBBEESSTT  MMEESSLLEEKK  MMAAKKBBUUZZLLAARRIINNIINN  

DDEEFFTTEERRLLEERREE  TTOOPPLLUU  EENNTTEEGGRRAASSYYOONNUU 

 

Büromuzda birden fazla mükellefimizin defterlerini tutuyoruz. Her dönem bu mükelleflerimize 
serbest meslek makbuzu düzenliyoruz. Bu makbuzlardan dolayı da mükelleflerimizin 
defterlerine ve kendi defterimize kayıt yapmamız gerekiyor. Mükellef sayımız arttıkça bu işlem 
oldukça vakit almaktadır. Örnek olarak 100 mükellefimiz olsun bunlardan 50 tanesi Đşletme diğer 
50 tanesi bilanço olsun. Bu mükelleflerimiz için 100 adet makbuz düzenleyeceğiz 50 
mükellefimize muhasebe fişi düzenleyeceğiz 50 tanesine de gider fişi düzenleyeceğiz. Kendi 
kayıtlarımıza da 100 tane muhasebe fişi veya 100 gelir fişi düzenleyeceğiz.  
 
Bu işlemleri Muhasebe Büro Otomasyonu ile birkaç dakika içinde yapabiliriz. Yapacağımız 
tanımlar doğrultusunda tek bir ekrandan hem makbuzlarımızı düzenleyeceğiz hem de 
mükelleflerimizin ve kendi defterimizin kayıtlarını yapacağız. 
 
Bunun için Muhasebe Büro Otomasyonu/F2-Mükellef Kartı/F2-Yeni Kart  bölümünden bütün 
mükelleflerimizi tanımlıyoruz. 
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Mükellef kartımızın ilk sayfasında Defter Nevi bölümü mükellefimizin durumuna göre bilanço 
veya işletme defteri olarak seçilir. (Örneğimizde işletme defteri seçilmiş durumda) Bu ekranımızı 
doldurduktan sonra PgDn tuşu ile kartımızın arka sayfasına geçilir. 
 

 
 
Bu sayfada mükellefimizin defter tipine göre sağ alt köşedeki Đşletme Ba ğlantısı  bilgisi 
doldurulur veya mükellefimizin defteri bilanço ise sol alt taraftaki Muhasebe Ba ğlantısı 
doldurulur. Ayrıca yine sağ alt taraftaki Bağlantı Şirketi  doldurulur. (Örneğimizde bu 
mükellefimizin bizdeki şirket kodu ISL09 ve mükellefimizin işletme defterinde gider işlem kodu 
09 olarak tanıtılmıştır.) Bu sayfayı da doldurduktan sonra yine PgDn  tuşuyla bir arka sayfaya 
geçeriz. 
 

 
 
Bu sayfada da F5-Đşlem L. Tuşunda 1 no’lu Muhasebeci ücreti işlem tipini seçeriz ve 
mükellefimize kaç liralık makbuz keseceğimizi yazarız. Bu şekilde bütün mükellef kartlarımızı 
tanımlarız. 



 
Bu işlemden sonra kendi defterimize ait tanımları da yaparız. Bunun için Muhasebe Büro 
Otomasyonu/F5-Servis/F4-Sabit Tanımlar/F2-Parametre ler ekranına gireriz. 
 

 
 
Bu ekranda da kendi defter tipimizi (Bilanço/Đşletme Defteri) seçeriz ve buna göre ekranın 
altında bulunan bağlantı bilgilerini doldururuz. (Örneğimizde bizim defterimiz de işletme defteri 
olarak seçilmiş ve gelir işlem kodu olarak da 09 işlem kodu seçilmiştir.) Bu tanımlar bir defa 
yapılır . 
 
Bu tanım işlemlerinden sonra artık işimiz belli dönemlerde sadece otomatik makbuz kesmek 
olacaktır. Bunun için Muhasebe Büro Otomasyonu/F3-Hareketler/F6-Otomatik Hareket 
ekranına geliyoruz. 
 

 
 



Ekranımızdaki bilgileri uygun bir şekilde dolduruyoruz. Bu ekranda Bulunan Onaylı Đşlem 
parametresine “E” verilirse her mükellefimiz için bizden onay istenecek aynı zamanda 
keseceğimiz makbuz bilgileri karşımıza gelerek makbuz üzerinde değişiklik yapmamıza izin 
verecektir. Ekranımızı uygun bir şekilde doldurduktan sonra F2-Đşlem tuşuyla devam ediyoruz. 
Đşleme başlama mesajına “E” diyoruz. 
 

 
 
Karşımıza ilk mükellef kartımıza ait bilgiler geliyor ve bizden onay istiyor. Bu mükellefimize bu 
dönem makbuz keseceksem “E” ile kesmeyeceksem “H” ile devam ediyorum . Biz “E”  ile 
devam ediyoruz.  
 

 
 
Karşımıza makbuz bilgileri geliyor. Bu bilgiler üzerinde değişiklik yapabiliriz. F2-Đşlem tuşu ile 
devam ediyoruz. Karşımıza aynı sıra ile bütün mükelleflerimiz geliyor ve onları da uygun bir 
şekilde onaylıyoruz.  



 
 
Bütün mükelleflerimiz bittikten sonra ekranımıza “Kayıt Tamamlandı” mesajı geliyor. 
 
Bu işlem sonucunda mükelleflerimize ait makbuzlar oluştu. Mükelleflerimizin defterlerine bu 
makbuz kayıtları işlendi ayrıca kendi defterimize de bu kayıtlar işlendi. 


