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Datasoft Yazılım 
Genel Muhasebe Programı 

Faturalardan (Excel) Fiş Oluşturma 
Kılavuzu 

 
 

Uygulamanın Đçeriği: 
 
Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programında muhasebe fişleri, aşağıdaki seçenekler ile 
oluşturulur. 

a) Kullanıcının düzenledikleri muhasebe fişleri, (Mahsup, Tahsil, Tediye) 
b) Hızlı Fiş aracılığı ile oluşturulan muhasebe fişleri, 
c) Banka Ekstre Đşlemleri bölümü aracılığı ile oluşturulan muhasebe fişleri, 
d) Faturalardan Fiş Oluşturma bölümü aracılığı ile oluşturulan muhasebe fişleri, 
e) Datasoft Yazılım Klasik Ticari Set veya KOBI Setler içerisinde düzenlenmiş belgelerden 

muhasebeye, entegre edilerek oluşturulan entegre muhasebe fişleri. 
 
Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programına eklemiş olduğu Faturalardan Fi ş Oluşturma 
seçeneği ile 

• Farklı Ticari programlar tarafından oluşturulan Excel Fatura listelerinin, fatura listesine 
uygun tanım yapılarak Muhasebede otomatik fiş oluşturulması, 

• Oluşturulan fişlerin çalışma ekranında iken silinmesi, 
• Belgelere ait cari hesapların TC Numarası/Vergi numarası dikkate alınarak muhasebe 

hesap planındaki hesaplarla eşleştirilmesi, 
• Tanımlı olmayan cari hesapların otomatik tanımlanması, 
• Listede Adres kolonu var ise, tanımlı olmayan adreslerin tanımlanması/güncellenmesi, 
• Faturalardan Fiş Oluşturma bölümünden oluşturulan muhasebe fişlerinin fiş numarası 

ve tarih aralığı verilerek sonradan topluca silinmesi, 
• Belge Grupları, Belge Tiplerini de dikkate alarak birden fazla Excel Listesi tanımlama, 
• Fatura Listesindeki cari hesaplarla, muhasebe hesap planındaki cari hesapların farklı 

seçeneklere göre eşleştirme,  işlemi yapabilmektedir.  
 

Böylece Meslek Mensuplarına, fiş oluşturmada kolaylık sağlanarak, mesleki deneyimlerini 
artırmak üzere zaman kazandırılması hedeflenmiştir. 
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Yapılacak Đşlemler: 
 

1. Meslek mensubunun müşterilerinden gelen fatura listeleri sonradan kolaylıkla 
ulaşılabilecek bir klasöre kaydeder.  

a. Önerimiz, Datasoft Programlarının Kurulu bulunduğu klasör içerindeki 
Belgeler Klasörünün içerisine, Faturalar dizini açarak, bu dizin içerisinde her 
müşteri için müşteri numarasına göre ayrı bir dizinin oluşturulmasıdır. 

b. Fatura Excel listeleri, Excel programının 2003 sürümünden daha yukarı bir 
sürüm ile oluşturulmuş ise, Excel Tablosu; farklı kaydet seçeneği seçilerek 
Kayıt Türü Excel 97-2003 Çalışma Kitabı seçilerek kaydedilir. 

2. Genel Muhasebe Programında çalışma yapılacak firmaya giriş yapılır. 
3. (B) Fiş Đşlemleri Menüsü, (D) Faturalardan Fiş Oluşturma bölümüne girilir. 
4. Faturalardan Fiş Oluşturma bölümünde sekmelerin işlevleri: 

a. Fiş Oluşturma: Tanıma uygun okunan verilerden, parasal değerleri tanımdaki 
hesaplar ile cari hesapları 
ise, cari hesap eşleştirmesini 
dikkate alarak Muhasebe 
Fişi oluşturur. 

b. Cari Eşleştirme:  Fatura 
Excel tablosundaki Vergi 
Numarası/TC. Kimlik 
numarası veya 
Ad/Soyad/Unvan 
kolonundaki değerleri, 
muhasebe hesap planında 
arayarak eşleşenleri, çalışma 
ekranına aktarır. Fatura 
Listesinde olup ta muhasebe 
hesap planında 
tanımlanmamış hesapların 
kullanıcı seçeneklerine 
uygun olarak otomatik 
tanımlanmasını sağlar. 

c. Liste Tanımı: Fatura Listesi 
Excel tablosundaki kolonlar 
dikkate alınarak aktarılacak 
alanların tanımlanmasını 
sağlar. 

d. Fiş Hareket Silme: Fatura 
Excel Verilerinden oluşturulan fişlerin tarih ve numara aralığı verilerek topluca 
silinmesini sağlar. 
 

  



 
 

Telefon: 444-3282,  Destek: +90 (216) 340-8300 Faks: +90 (216) 325-5664 Sayfa 3 
 

Liste Tanımı: Faturalardan Fiş Oluşturma Đşlemleri bölümünde Liste Tanımı sekmesine girilir. 
Liste tanımı Excel Fatura listesindeki kolonların hangi alan adına aktarılacağını belirleyen ve aynı 
zamanda parasal değerlerin hangi hesaplara kayıt oluşturacağını belirleyen bir tanımdır. 
 
Tanım No-Adı: Tanımlanacak liste için bir tanım numarası ve kolay hatırlamak için de, excel 
tablosu olarak gelen faturalara, uygun bir tanım adı verilir. 
Kasa Kodu Adı: Peşin veya Peşin Cari belgelerin Kasaya hareket oluşturması için hesap planında 
tanımlı olan Kasa Hesabı seçilir. 
Hareket özel Kodu: Muhasebe fiş hareketlerine özel kod verilecek ise, önceden tanımlanmış özel 
kod seçilir. 
 
Belge Grubu: Alış, Satış, Tahsilat, Ödeme Belge gruplarından hangisi için tanım yapılacak ise, o 
belge grubu seçilir. 
Belge Tipi: Belge Gruplarına uygun olarak Genel Muhasebe Programı belge detaylarında 
kullanılan belge tipleri tanımlıdır. Tanım yapacağımız belgeler için kullanacağımız belge tipi 
seçimi yapılır. 
Cari Tipi: Peşin (Belge Kasa ile kapatılır), Cari (Belge Cari hesap ile kapatılır), Peşin Cari (Belge 
önce cari hesaba Borç/Alacak kaydı yapar ve ters kayıt ile Kasa hesabıyla kapatılır), Belge Bazında 
(Her bir belgedeki uygun olan koda göre işlem yapılır) 
 
Excel Đlk Veri Satırı: Farklı programlar tarafından oluşturulmuş olan fatura excel tablosunda 
verinin kaçıncı satırda başladığı bu alana girilir. 
Hesaplanacak Yekûn Sütunu: Bu alan seçili ise program parasal alanları toplayarak (Borç 
Alacak ilişkisini dikkate alarak) toplam değeri kendisi hesaplar.  
 
Sütun Tipi Sütun Başlığı Excel 

Sütun  
Sütun 
Harfi 

Hesap Kodu Hesap Adı Borç 
Alacak 

Belge Tarihi    Sadece parasal değer olarak seçilen 
kolonlar için, Muhasebede kayıt 
oluşturacağı hesapların tanımı yapılır. 
 
Cari hesaplar, Cari Hesap Eşleştirme 
sekmesinde, TC/Vergi numarasına göre 
program tarafından otomatik eşleştirilir. 
 
Tanımsız cariler için otomatik hesap 
tanımı yapılabilir.  
 
Hesap tanımı yapılmayacak cariler için 
kayıtlar, seçilen bir hesaba aktarılabilir. 
(Muhtelif Müşteriler/Muhtelif Satıcılar)  

Seri No    
Belge No    
Açıklama    
Cari Unvanı Excel Fatura listesinde Cari 

Unvan, Cari Ad, Cari Soy Ad 
birleşik ise sadece bir tanesi 
seçilir. 

Cari Adı 
Cari Soyadı 
Cari Adı-Soyadı 
Vergi Dairesi    
Vergi Numarası Excel fatura listesinde Vergi 

Numarası ile TC Numarası aynı 
kolonda ise Vergi/TC No seçilir. 

TC Kimlik No 
Vergi/TC No 
Cari Kart Kodu    
Cari Kart Tipi    
Parasal Değer %18 Matrah 10 J 600 00 18 %18 Satışlar Alacak 
Parasal Değer %18 KDV 11 K 391 00 18 %18 Tahsil KDV Alacak 
Adres Mahalle   Cari hesaplarda adresler tanımlı değil ise 

otomatik tanımlanır. Tanımlı ise 
eşleştirilir. (Muhtasar Beyanname için) 

Adres Đlçe   
Adres Đl   
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Örnek Liste Tanımı: 
 

a. Liste Tanım sekmesine girilir 
 
Tanım Kodu Adı : SF 10 Satış Faturaları 
Kasa Kodu Adı : 100 00 Merkez Kasa 
Belge Grubu : Satış Faturası 
Belge Tipi : Toptan Satış Faturası 
Cari Tipi : Peşin/Cari 
Excel Đlk Veri  : 10 
 

Sütun Tipi  Sütun Başlığı  Excel Sütun/Harf 
Belge Tarihi Tarih 3 C 
Belge No Fatura No 4 D 
Cari Kart Kodu Liste Cari Kod 6 F 
Cari Unvanı Cari Hesap 7 G 
Vergi Dairesi Vergi Dairesi 8  H 
Vergi No/TC No Vergi/TC No 9 I 
Parasal Değer %18 Matrah 10 J 600 00 18 %18 Satışlar  Alacak 
Parasal Değer %18 KDV 11 K 391 00 18 %18 Tahsil KDV Alacak 

 
(Fatura listelerinde cari hesaplara ait Adres kolonları da mevcut ise, Liste tanımları aşağıdaki 
sayfalarda detaylı olarak anlatılmıştır.) 
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Hazır Liste Tanımları 
 
Datasoft Ticari Set programında oluşturulan 
belgelerin, (Satış/Alış/Müstahsil/Hal 
Müstahsil) excel raporlarının, Genel Muhasebe 
programında Faturalardan Fiş Oluşturma 
bölümü aracılığı ile otomatik muhasebe fişi 
oluşturmasını sağlamak üzere Örnek Liste 
Tanımları oluşturulmuştur. 
 
Yeni Firma tanımlandığında; 

• DS01 Datasoft Satış Faturaları 
• DS03 Datasoft Alış Faturaları liste 

tanımı otomatik oluşmaktadır. 
 

 
 
Mevcut firmalarınıza bu tanımları almak için 
Liste Tanımı sekmesinde iken: 

a. Örnek Tanımları Al butonuna basınız. 
b. Örnek Tanımlar penceresinde ki 

tanımlardan almak istedikleriniz 
işaretleyip Tamam butonuna basınız. 
Böylece üzerinde çalıştığınız firmanın 
liste tanımları içerisine örnek tanımlar 
aktarılacaktır. 

 
 
Çalışmakta olduğunuz firmanın Liste Tanımı 
bölümüne örnek listeleri aktardığınızda; 

a. Tanımdaki hesaplar, firmanızın hesap 
planında mevcut ise hesap adı 
gözükecektir. 

b. Tanımdaki hesaplar, firmanızın hesap 
planında mevcut değil ise, tanımda 
hesap kodu gözükecek ancak hesap adı 
Tanımsız Hesap olarak gözükecektir. 

c. Bu durumda aktarılan örnek tanımı 
firmanız için uyarlamanız gerekir.  
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Liste Tanım Sayfasında Yapılabilir Đşlemler: 
 
Kaydet: Listenin kaydedilmesini sağlar. 
 
Örnek Tanımları Al:  Örnek Tanımlar 
penceresini açarak DTA dosyasından, 
çalışılan firmaya seçilen tanımların 
alınmasını sağlar. Ayrıca Mevcudu 
Güncelle tercih edilmiş ise, aynı kodlu 
mevcut tanımı DTA dosyasındaki 
tanıma uygun olarak günceller. 
 
Tanım Kopyala: Seçilen bir tanımın 

• Başka bir tanım koduna 
kopyalanmasını sağlar, 

• Başka bir firmaya 
kopyalanmasını sağlar. 

• Başka Bir Firmaya seçildiğinde 
Kopyalanacak Firma satırındaki 
(...) butonuna basılır. Açılan 
pencerede firma listesi oluşur. 
Bu listeden tanın kopyalanacak 
firma seçilir. 

Tanım Sil: Çalışma ekranında olan 
tanımın silinmesini sağlar. 
 
 
 
 
 
Araya Satır Ekle: Çalışma ekranındaki 
liste tanımın içerisine satır eklemek için 
kullanılır. Araya Satır Ekle butonuna 
basıldığında satır numarası sorulmakta 
ve girilen satır numarası için boş bir satır 
oluşturulur. 
 
Satır Sil: Çalışma ekranındaki liste 
tanımından verilen sıra numarasındaki 
satırı siler. 
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Fiş Oluşturma: Sürekli kullanılacak bölüm burasıdır. Tanımlı listelere uygun olan Excel fatura 
dosyaları bu bölümde aktarılmakta ve bu bölümde muhasebe fişleri oluşturulmaktadır. 
 
Đşlem Sırası: 
 
Liste No Adı: Satırın en sağındaki (...) 
butonuna basılarak açılan pencereden daha önce 
tanımlanmış bir liste seçilir. 
 
Dosya Adı: Satırın en sağındaki Gözat 
butonuna basılarak aktarmak için daha önceden 
kayıt yaptığımız Excel Fatura Listesi bulunarak 
Aç butonuna basılır. 
 
Dosyadan Veri Al: Aktarılacak Excel Fatura 
listesi seçimi yapıldıktan sonra Dosyadan Veri 
Al butonuna basılır. 
 
Excel Fatura Listesindeki veriler, tanıma uygun 
olarak Faturalardan Fiş Oluşturma çalışma 
ekranına aktarılacaktır. 
 

• Tarih kolonu boş olan veriler, 
• Parasal alanı sıfır olan veriler aktarılmaz 

 
Excel Fatura listesinde ondalık ayracı ne 
kullanılmış ise (nokta/Virgül) Ondalık Ayracı 
tercihi sorulan pencerede uygun olan alan 
işaretlenmelidir.  
 
Tercihler tamamlandıktan sonra Excel Fatura 
listesindeki değerler Faturalardan Fiş Oluşturma 
sayfasına aktarılacaktır. Aktarım sonunda bir 
bilgi mesaj ekranı açılacak ve bu ekranda 
aktarılan veri satır sayısı ile Tarih alanı boş olan 
veya parasal değer alanı sıfır olan kaç satırın 
verisinin aktarılmadığını bilgisi gözükecektir. 
 
Ekrandaki tüm kolon genişlikleri kullanıcı 
tarafından ayarlanabilir. Bu ayarlamalar 
tamamlandıktan sonra, sonraki seçimlerde de 
gelmesi için Sütun Genişlik Kaydet  butonuna 
basarak tanım kaydedilir. 
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Cari Eşleştirme: Bu sekme seçildiğinde, Fiş oluşturma sekmesindeki Cari hesaplarla ilgili 
kolonlar Cari Eşleştirme sayfasına aktarılır.  
 
Seç Cari Muhasebe 

(Hesap Kodu) 
Cari Muhasebe 
Adı 

Cari 
Kart Kodu 

Cari  
Unvanı 

Vergi 
Dairesi 

Vergi/TC 
Numarası 

Sıra 

   Bu alanlar okunan Excel verisindeki değerlerden 
bu sayfaya aktarılacaktır. 

1 
   2 
   3 
 
Cari Muhasebe Hesabı Bul:  
Cari Muhasebe Hesap Seçim penceresinde Tüm 
hesaplarda Ara seçili gelir. Ancak bu seçimi 
kaldırarak aranacak Cari Üst Hesabını seçerek 
seçim yapılan hesap altında eşleştirme işlemi 
yapılabilir. Cari üst hesabı vererek cari eşleştirme 
yapmak işlemlerinizi hızlandırır. 

• TC No/Vergi Numarasına Göre Eşleştir: 
Bu seçenek ile yapılan eşleştirme de, 
excel tablosundaki veri içerisinde, 
TC/Vergi Numarası kolonundaki 
numaralar ile Muhasebe Hesap 
Planınızdaki (tercih edilen üst hesap 
altındaki) cari hesapların TC/Vergi 
numaraları karşılaştırılır. Uygun olan 
hesaplar eşleştirilir. Bu eşleştirme 
seçeneği, hatalı eşleştirme olasılığı en 
düşük olandır. 

• TC No/Vergi Numarası ve Unvana Göre 
Eşleştir: Excel tablosunda ki bulunan cari 
hesaplarda TC/Vergi numarası 
bulunmayan hesaplar, Genel Muhasebe 
Programında (eşleştirmede tercih edilen 
üst hesap altında) tanımlı ise, TC/Vergi 
numarasından farklı olarak,  
Ad/Soyad/Unvanın tamamı veya bir kısmı 
(seçilen uzunluk kadar) ile eşleştirme 
yapılabilir.  

Eşleştirme işlemi tamamlandıktan sonra, 
tablodaki kaç tane cari hesabın Muhasebe 
programında tanımlı, cari hesaplar ile eşleştiğine 
dair, bir bilgi mesajı oluşacaktır. 
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Bilgi Notu: Excel fatura tablosundaki cari 
hesaplarda TC/Vergi numarası mevcut ise, 
eşleştirme işlemi bu cariler için Unvana göre 
yapılmaz.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unvana göre yapılan eşleştirme sonrasında, 
Excel tablosu TC/Vergi numarası kolonunda 
TC/Vergi numarası bulunmayan cari hesaplar 
muhasebe hesap planındaki aynı unvanlı 
firmalar ile eşleşmiştir. Ancak, excel 
tablosunda TC/Vergi numarası bulunan cari 
hesaplar unvana göre eşleştirme yapılmamıştır. 
 
 
Bilgi Notu: Eşleştirme sonrasında Fiş 
Oluşturma sekmesine geçerek, Dosyaya 
Kaydet seçeneğini çalıştırdığınızda, Kaydetme 
seçeneklerinden 
(Fişleşmeyenler/Eşleşmeyenler) tercihe uygun 
olarak çalışma ekranındaki tablo başlıkları da 
dikkate alınarak veriler kaydedilir. 
 
 
Eşleşmeyen Hesaplar için Yapılacak Đşlemler: 

1. Yol: Eşleşmeyen hesaplardan Muhasebe Hesap Planında tanım yapılmasına gerek 
görülmeyenler için hiçbir işlem yapılmaz. Bu hesaplara ait hareketler Muhasebe Fişi 
oluşturma aşamasında tercih edilen Genel Cariler için tanımlanmış bir hesaba hareket 
oluşturabilir. 

2. Yol: Eşleşmeyen Hesaplardan Muhasebe Programında tanımlı olduğunuzdan emin 
olduklarınız için (Hesap Planında cari hesap tanımlı olmakla birlikte Vergi Numarası/TC 
Numarası girilmemiş ve yanlış girilmiş olanlar) Cari Muhasebe Kolonunda F1 fonksiyon 
tuşuna basılarak açılan pencereden Ada göre Bulma işlemi yapılarak bulunan hesap ile 
hareket eşleştirilir. 

3. Yol: Eşleşmeyen Hesaplardan Muhasebe Programında tanımlı olmayıp ta tanımlama 
zorunluluğu olan hesaplar için, Cari hesap Tanımlama butonuna basarak,  bu cari 
hesaplar için genel Muhasebe Programında otomatik hesap tanımları yapılır. 
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Cari Hesap Tanımlama: Fatura listesinde 
olup ta, Genel Muhasebe Programında hesap 
planında tanımlanmamış Cari Hesaplar için 
otomatik hesap tanımlamak mümkündür. 
 
Cari hesap Tanımla butonuna basılır. Cari 
Hesap Tanımlama seçenekleri ekrana gelir. 
 
Eşleşmemiş olup ta tanımlanacak satırlar için 
bir seçim yapılır.   

• Tüm Eşleşmeyenler 
• Seçili Eşleşmeyenler 

 
Cari Muhasebe Hesabı tanımlama ekranında, Muhasebede otomatik tanımlanacak hesaplar için 
Cari Üst Hesap satırındaki (...) butonuna basılarak seçim yapılır. 
 
 Hesap Tanımlama Seçenekleri: 
 
TC/Vergi No Eklenerek: Üst hesabın 
devamına excel fatura listesindeki carilere 
ait TC Numarası veya Vergi Numarası 
eklenerek cari hesaplar tanımlanabilir. Bu 
seçenek tercih edildiğinde Üst hesap ve 
aradaki boşluklarla birlikte tanımlanacak 
hesap uzunluğu 20 karakteri geçmemelidir. 
 
Ad/Unvan Đlk Harf Sırasında: Listede olup 
ta hesap planında olmayan cari hesaplar için 
otomatik oluşturulacak hesap kodları üst 
hesabın devamında ve cari hesabın 
Adı/Unvanındaki ilk harf dikkate alınarak, o 
harfe ait son verilen hesap numarası bir 
arttırılarak hesap tanımlanır. 
 
 
 
Cari Kodu Đle: Üst hesabın devamında excel 
fatura listesindeki ilgili cariye ait kod hesap 
planına verilerek hesaplar tanımlanır. 
 
 
 
Artarak: Kullanıcı tarafından verilecek bir 
hesap kodu sırasıyla arttırılarak tanımsız 
hesaplar tanımlanabilir. 
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Muhasebe Fişi Oluşturma: 
 
Muhasebe Fişi Oluştur seçeneği 
çalıştırıldığında -Hareketler tarihe göre sıralı 
değilse- Hareketlerin tarihe göre küçükten 
büyüğe sıralı olması gereklidir. Sıralansın 
mı?  Sıralamak için tarih sütun başlığını 
tıklayınız- uyarısı gözükür. Evet, tercih 
edildiğinde, hareketler tarihe göre küçükten 
büyüğe otomatik sıralanır. Tarih sütun 
başlığına tıklandığında belgeler, belge tarihi 
dikkate alınarak büyükten küçüğe sıralanır. 
 
Fiş Oluşturma Seçenekleri: 
 
Fiş Başlangıç No: Program kaydedilmiş son 
fiş numarasını bularak, bu numarayı bir 
arttırıp çalışma ekranına getirir. Kullanıcı 
dilerse bu numarayı değiştirerek ilk fiş 
numarasını kendisi verebilir.  
 
Muhasebe fişi oluşturma işleminin hangi 
satırlar için uygulanacağı (seçili satırlar, tüm 
satırlar) tercih edilir. 
 
Cari Muhasebe Hesabı tanımlanmamış 
hareketlerin ne yapılaması gerektiği tercihi 
yapılır. 

• Tabloda Kalsın (Bu seçenek tercih 
edilmiş ise sayfanın sağ üst 
kısmındaki dosyaya kaydet seçeneği 
ile tabloda kalan hareketlerin farklı 
bir isimle kaydedilmesi gerekir. 

• Şu Hesaba Kaydet: Bu seçenek ile 
tanımsız cari hesapların seçilen bir 
muhasebe hesabına otomatik 
kaydedilmesi sağlanır. (Muhtelif 
Müşteriler, Muhtelif Satıcılar gibi) 
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Fiş Oluşturma Seçenekleri: 
 
Her Belgeye Bir Fiş: Tablodaki her bir belge 
(satır) için bir muhasebe fişi oluşur. Muhasebe 
fişi alt açıklaması için belge bilgisi tercih edilir 
ise, belge bilgisi Muhasebe Fişi alt 
açıklamasına yazılır. Sabit tercih edildiğinde, 
Sabit alanına kullanıcı tarafından yazılan 
açıklama, muhasebe fişi alt açıklamasına 
aktarılır.  
 
Her Güne Bir Fiş: Tablodaki aynı tarihli tüm 
belgeler için bir adet muhasebe fişi oluşturur.  
Fiş Alt Açıklaması Sabit seçimi otomatik gelir. 
Sabit alanına kullanıcı açıklama yazar ise, bu 
açıklama fiş alt açıklamasına aktarılır. 
 
On Güne Bir Fiş: Tablodaki belge tarihleri 
dikkate alınarak, 01-10. Gün için bir muhasebe 
fişi, 11-20. Gün için bir muhasebe fişi, 21-30. 
Gün için bir muhasebe fişi ve mevcut ise 
31.gün için bir muhasebe fişi oluşur. 
Bilgi Notu: Yevmiye defteri dökümündeki 
zorunluluklardan dolayı 10 güne bir fiş tercihi 
uygun olmayabilir. 
 
Bir Aya Bir Fi ş: Tablodaki belge tarihleri 
dikkate alınarak her ay için bir muhasebe fişi 
oluşur. Bu fiş muhasebe ilkelerine aykırıdır. 
Ancak geçici olarak oluşturup, belirli raporlar 
almak için kullanılabilir. 
 
Fişteki Maksimum Belge Sayısı: Her güne bir 
fiş veya 10 günü bir fiş tercih edildiğinde, 
oluşturulacak bir muhasebe fişinde en fazla kaç 
tane belgenin olması gerektiği tercihi yapılır. 
Program varsayılan belge adedini 9999 olarak 
getirmektedir. Örnek aynı güne ait 100 belge 
mevcuttur. Her güne bir fiş tercih edilmiştir. 
Ancak fişlerin rahat kontrolünü sağlamak için 
bir fişteki maksimum belge adedini 10 tercih 
ettiğimizde, aynı gün için 10 tane muhasebe fişi 
oluşturulur. 
 
Belge No Kontrolü: Bu seçenek işaretli ise, belgenin tarihi, numarası ve cari hesabı aynı ise 
muhasebe kaydı oluşturmaz. Seçenek işaretli değil ise, belgelerin numaralarının kontrolü yapılmaz. 
Mükerrer kayıtların önlenmesi için Belge No Kontrolü işaretlenmesi önerilir. 
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Sonuç: Fiş oluşturma seçenekleri tercihleri 
tamamlandıktan sonra Tamam butonuna 
basılır. Faturalardan fiş oluşturma eklentisi, 
kullanıcı tercihlerine uygun olarak Muhasebe 
Fişi kayıtlarını oluşturur ve çalışma ekranındaki 
Fiş No kolonuna oluşturduğu muhasebe 
fişlerinin numaralarını kaydeder. Cari 
Muhasebe hesabı tanımlanmamış hareketler 
tabloda kalsın tercih edilmiş ise bu hareketler 
için Muhasebe Fişi oluşturulmaz. Muhasebe 
Fişi oluşturulmayan hareketlerin sonradan 
muhasebe kayıtlarını oluşturmak için Dosyaya 
Kaydet seçeneği ile kaydedilmesi gerekir. 
 
Bilgi Notu: Çalışma ekranında iken oluşan 
fişleri tek bir komutla silmek mümkün 
olduğundan, muhasebe fişi oluşturma 
seçeneklerini görmek için, farklı seçenekleri 
tercih ederek Muhasebe Fişi oluşturmanızda bir 
sakınca yoktur. 
 
Oluşan Fişleri Sil: Belgelerden Muhasebe Fişi 
oluşturma tamamlandıktan sonra, oluşan 
Muhasebe Fiş numaraları çalışma ekranındaki 
Fiş No kolonunda gözükecektir. Fişlerin 
tamamını silmek için bu seçenek kullanılır. 
   
Sil: Bu seçenek ile tablodaki seçili satırları, tarih aralığındaki belgeleri, dönem dışı olan hareketleri 
veya sadece Muhasebe Fişi oluşturulmuş hareketleri silmek mümkündür. 
 
 
Fiş Hareket Silme: Faturalardan Fiş Oluşturma 
bölümü aracılığı ile oluşturulmuş Muhasebe 
Fişlerini belirli kıstaslara göre bu seçenek ile 
topluca silinmesi mümkündür. 
Silinecek fişler için tarih aralığı, Fiş numarası 
aralığı ve Liste Tanım Numarası tercih edilmesi 
mümkündür. 
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Đlk Başlayanlar için Đzlenecek Yol: 
1. Excel tablosu olarak gelen fatura listesi rahatça ulaşılacak bir dizine kaydedilir. 
2. Muhasebe Programında ilgili firmaya giriş yapılıp, (D) Faturalardan Fiş Oluşturma 

bölümüne girilir. 
3. Liste Tanım sekmesinde tanım numarası ve Tanım Adı verildikten sonra Excel 

Tablosundaki ilk verinin olduğu satır numarası, Excel Đlk Veri Satırı bölümüne yazılır. 
4. Veri alınacak Excel Tablosundaki kolon numaraları (harfleri) dikkate alınarak tanım 

yapılır. Yapılan tanım kaydet butonuna basılarak kaydedilir. 
5. Fiş Oluşturma sekmesine girilir. 

a. Liste No satırının sağındaki (...) butona basılarak açılan pencereden tanım seçilir. 
b. Dosya Adı satırının sağındaki “Gözat” butonuna basılarak açılan pencereden 

kaydedilmiş Excel Tablosu bulunarak seçilir. 
c. Dosyadan Verileri Al butonuna basılarak veriler çalışma ekranına aktarılır. 

6. Cari Eşleştirme sekmesine girilir.  
a. Cari Muhasebe Hesabı Bul butonuna basılır. Muhasebe hesabının aranacağı Ana 

hesap seçilir. Tamam, butonuna basılır.  Tablodaki cari hesapların Vergi/TC 
Numarası dikkate alınarak veya Unvana göre, tablodaki cari hesaplar ile muhasebe 
programı hesap planında daha önceden tanımlanmış cari hesaplar eşleştirilir. 

b. Eşleşmeyen cari hesaplar için gerekiyorsa Cari hesap Tanımlama seçeneği ile 
otomatik hesaplar tanımlanır. 

c. Fatura Listesi Excel Tablosunda, cari hesaplara ait Adres kolonları da mevcut ise 
Liste tanımında da Adres kolonları da tanıma eklenmiş ise, Cari Hesap Adres 
Tanımlama butonuna basılır. 

d. Genel Muhasebe Programı hesap planında tanımlı olup ta adresleri girilmemiş 
cariler için adresler otomatik tanımlatılır veya değişiklikler otomatik güncellenir. 

7. Fiş oluşturma sekmesine girilir. 
a. Muhasebe Fişi Oluştur butonuna basılarak açılan pencerede fiş oluşturma 

seçenekleri seçilir.  
b. Tamam, butonuna basılarak işlem tamamlanır. 

 
Bilgi Notu:  Vergi Numarası (1111111111) veya (2222222222) olan Cari Hesaplar 
eşleştirilmez. Yurtdışı satıcılar veya yurtdışı alıcılarınız mevcut ise, bu carilerin eşleştirilmesi 
kullanıcı tarafından yapılır. Excel fatura listesindeki cari hesaplarda TC/Vergi Numarası olan 
Cari hesaplar için Unvana göre eşleştirme yapılmaz. Sadece fatura excel listesinde TC/Vergi 
numarası alanı BOŞ olan cari hesaplarda eşleştirme Unvana göre yapılmaktadır.  
 
Excel Fatura listesinde Vergi Numarası/TC Numarasında, rakamlar arasında boşluk veya 
başkaca karakterler mevcut ise, program aktarım sırasında bunları dikkate almadan sadece 
rakamları birleştirerek aktarımı yapar. 
 
Önemli: Bilinçli olarak veya yanlışlıkla aynı Vergi Numarası/TC Kimlik numarası hesap 
planında tanımlı, birden fazla cari hesaba tanımlanmış ise, cari hesap eşleştirmede program, ilk 
bulduğu Vergi Numarası/TC Kimlik numarasına ait hesapla eşleştirme işlemini gerçekleştirir. 
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Excel Fatura Listesinde  
Adres Kolonu olan tabloların  
Tanımlanması 
 
Bilgi Notu:  Stopaja tabi olan ürünlerin alımında, Gelir Vergisi Kanununu 94. Maddesine göre 
stopaj (kesinti) yapma ve bu kesintiler Muhtasar Beyanname ile beyan edip ödeme zorunluluğu 
bulunmaktadır. Muhtasar beyanname Ödemeler listesinde, kesinti yapılanların Adı/Soyadı/Unvanı 
ile birlikte Adres bilgisinin de beyannameye ait XML dosyasında gösterilmesi zorunludur.  
 
Excel Fatura Listesinde, cari hesaplara ait adres kolonları da mevcut ise bu bölümde adres 
alanlarının tanımlanması açıklanmaktadır. 
 
 
 
Yandaki tabloda da görüldüğü gibi her bir 
satırda, cari hesaba ilişkin; Köy/Mahalle, Đlçe 
ve Đl bilgi kolonları da bulunmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
Genel Muhasebe Programında, tabloda olan 
cari hesapların hiç birisi tanımlı değildir 
 
 
 
 
 
 
 
Genel Muhasebe Programı Hesap Planında, 
Cari Hesaplar tanımlı olmadığı gibi bu cari 
hesaplara ait adres bilgileri de tanımlı değildir.  
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Yapılacak Đşlemler: 
 
Adres Kolonlarını Tanımlama 

1. Adres kolonlarında olduğu Excel Fatura 
Listesine uygun olarak Liste Tanımı 
yapılmalıdır. 

2. Sütun Tipi bölümünde seçenekler 
içerisinde Adres alanı tercih edildiğinde, 
sağ bölümde adresle ilgili alan adları 
penceresi açılır. Fatura listemizdeki 
sıraya bakarak bu alanlardan uygun olan 
seçilir. Seçilen alanın adı, Sütun Başlığı 
bölümüne otomatik aktarılır. 

3. Excel Fatura Listesinde adresle ilgili kaç 
farklı kolon mevcut ise, adres kolon 
sayısı kadar adres alanı tanımlanmalıdır. 

 
 
 

 
 
 
Örnek Fatura listemizde adresle ilgili olarak 
Mahalle/Köy, ilçe, il alanları olduğu için 
tanımınızda da bu 3 alan kullanılmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilgi Notu: Excel Fatura Listesinde, cari 
hesaplara ilişkin adreste, alanlar kolonlara 
ayrılmayıp tüm adres bilgisi tek bir kolonda 
tanımlı ise, bu tek kolonda tanımlı adresten, 
cari hesaba ait adresin tanımlanması olanaklı 
değildir. 
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Cari hesap eşleştirme, 
Cari hesap tanımlama, 
Adres Tanımlama. 
 

1. Fiş Oluşturma sekmesinde, liste ve 
dosya seçilerek Dosyadan Veriler Al 
butonuna basılarak excel tablosunda 
fatura listesi çalışma ekranına aktarılır. 

2. Cari Hesap Eşleştirme sekmesine 
girilir. 

a. Cari Muhasebe Hesabı Bul 
butonuna basılarak verile üst 
hesabın altında, listedeki Vergi 
Numarası/TC Kimlik 
numarasına göre cari hesaplar 
muhasebe hesap planında 
aranır. 

b. Vergi Numarası/TC Kimlik 
numarası uyuşan hesaplar 
eşleştirilir. 

c. Eşleşmeyen hesaplar için Cari 
Hesap Tanımlaması yapılır. 

3. Cari Hesap Adres Tanımlama butonuna 

basılır. 
Tanımlanacak Satırlar: 

a. Tüm Eşleşenler: Excel 
Tablosundaki cari hesaplar ile 
Muhasebe hesap planında 
tanımlı olup ta eşleşen tüm 
cariler için adres tanımlama 
işlemini yapar. 

b. Seçili Eşleşenler: Tablonun 
solundaki kolonda seçim 
yapılmış cari hesaplar için adres 
tanımlama işlemini yapar. 

Muhasebe Cari Kodu: 
a. Cari Kart Kodu Sütununu kullan: 

Genel Muhasebe hesap planında 
tanımlı olan cari hesap için adres 
tanımlamada cari kodu olarak, excel 
tablosundaki cari kart kodu 
sütununda bulunan değerleri 
kullanır. 

b. Cari Muhasebe hesap kodunu 
kullan: Cari Kod olarak tanımlı carinin, hesap planı numarası kullanır. 

c. Artarak: Satırda girilen değeri (Harf girilmiş ise önünde sayıda bulunmalıdır.) artırarak 
cari kodları tanımlar. 
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Değerli Kullanıcımız, 
 
Bu kılavuzun amacı, Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programına eklenen Faturalardan Fiş 
Oluşturma işleminin, verimli kullanılmasını sağlamaya yardımcı olmaktır. Faturalardan Fiş 
Oluşturma işlemini yapmadan önce, kılavuzu okumanız ve açıklamalara uygun davranmanız olası 
sorunları en aza indirecektir. 
 
Faturalardan Fiş oluşturma eklentisinin geliştirmesine, pozitif katkı sağlayarak, daha fazla çeşitteki 
belgenin bu bölüm aracılığı ile muhasebeleşmesini sağlamanız mümkündür. Datasoft Yazılım siz 
meslek mensupların işlerini kolaylaştırmak için, dün olduğu gibi bu gün de çalışmalarına aralıksız 
devam etmektedir.  
 
Bir sorunla karşılaştığınızda Datasoft Yazılım Destek bölümünden aşağıdaki seçenekler ile yardım 
talep ediniz.  
1.Seçenek: http://destek.datasoft.com.tr/ adresinden Yeni bir destek fişi oluşturarak. (tercih edilen 
iletişim budur.) 
2.Seçenek: destek@datasoft.com.tr adresine e-posta göndererek. 
 
E-postada bulunması gereken bilgiler: 

o Adınız ve Soyadınız 
o Programın lisans numarası veya lisans sahibinin adı/soyadı/unvanı 
o Sorunun nasıl oluştuğu, siz ne bekliyordunuz da program ne yaptı, 
o Varsa hataya ait ekran görüntüsü veya firmanın sıkıştırılmış yedeği 

 
Sağlık ve esenlikler dileriz. 
 
Datasoft Yazılım 
Müşteri Hizmetleri 


