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1 GİRİŞ 

eFinans Finansal İşlemler Modülü (EF-FIM), finansal işlem yapan kurumlar (bankalar, faktöring kuruluşları, 

…) ile diğer özel entegratörler ve finansal kurumların hizmetlerinden yararlanmak isteyen firmaların şeffaf, 

güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde entegre olmasını sağlayan bir mesajlaşma anahtarıdır.  

EF-FIM kılavuzu şu menülerden oluşmaktadır: Finansman Yönetim İşleri, Finansman İzin/Yasak 

İşlemleri, Fatura Görüntüleme. 

EF-FIM, farklı rollere sahip kullanıcılara farklı yetkilendirmeler yapılmasına imkan vermektedir. EFFIM 

sistemi hedef kullanıcıları; bankalar, finansal kuruluşlar, müşteriler ve özel entegratörler olarak 

planlanmıştır (Şekil-1). Belirlenen ana kullanıcı rolleri “Firma Finansman Kullanıcısı”, “eFinans Finansman 

Kullanıcısı”, “Finansal Kurum Finansman Kullanıcısı” olarak tanımlanmıştır.  

 

 

Şekil 1 EF-FIM Entegrasyon Modeli 

EF-FIM sisteminde, 

 Herhangi bir kuruluma ihtiyaç duyulmadan internet üzerinden ulaşılabilir. 

 Sistemde kayıtlı kullanıcılara Fatura görüntüleme yetkisi tanımlanabilir ya da tanımlı yetki geri 

alınabilir. 

 Gönderilen veya alınan Faturalar arşivlenebilir, istendiğinde ibraz edilebilir. 
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 Fatura gönderilen veya alınan firma ve bayiler detaylı olarak tanımlanabilir. 

 Detaylı operasyonel raporlar alınabilir. 

 Firmalar tarafından faturalarını belirli kriterlere göre seçtikleri faturalarını belirli finansman kurumlara 

istedikleri tarih aralıklarında görüntülemesine izin tanımlanabilir. 

 

Finansman İzin/Yasak İşlemleri’nde 

 Gelen ve giden faturaların sisteme girilebilmesi ile tüm fatura süreçlerini yönetme imkanı sağlanabilir. 

 Firmalar, ilgili faturalarının, belirli tarih aralıklarında, ilgili finansman kurumlara görüntülenmesine 

izin tanıyarak teminat olarak gösterebilir. 

 Sistemdeki faturaları arasından ilgili faturalarını ilgili finansal kurumlar için yasaklayabilir. 

 Faturaları izin ve izini fatura bazında sorgulayabilir. 

 Yasak tanımlanan faturaları yasak ve yasaklı fatura bazında sorgulayabilir. 

 

Finansman Yönetim İşleri’nde 

 Finansal kurumlar için finansal işlem yapma yetkisi belirli süreler için tanımlanabilir. 

 Firmaların ilgili finansal kurumlarla finansal işlem yapma yetkisi verilebilir. 

 

İzin Sorgulama İşlemleri’nde 

 Finansal kurumlar, firmaların kendilerine yetki verdiği faturaları görüntüleyebilir. 

 Faturaları izin ve izini fatura bazında sorgulayabilir. 

2 UYGULAMAYA ERİŞİM 

Ekstra bir kurulum süreci gerekmeksizin web adresine girerek, “Finansman İşlemleri” uygulamasına doğrudan 

erişilebilir. Uygulamaya erişebilmek için e-mail ile tarafına gönderilmiş olan kullanıcı kodu ve şifre, açılış 

sayfasındaki ilgili alanlara bilgiler girilerek  “Tamam” butonuna basılır.  
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3 YETKİLENDİRME 

EF-FIM sisteminde, farklı kullanıcılar için farklı menüler görüntülenmektedir ve her kullanıcı sistemde rol 

bazlı sayfa erişimine sahiptir.   

 

EF-FIM Sisteminde, 3 ana kullanıcı rolü tanımlanmakta olup bunlar “Firma Finansman Kullanıcısı”, 

“Finansal Kurum Finansman Kullanıcısı” ve “eFinans Finansman Kullanıcısı” rolleridir.   

3.1 Kullanıcı Rol Tanımları 

Bu bölümde sisteme giriş sağlayacak kullanıcı rolleri tanımlanacaktır.  

 Firma Finansman Kullanıcı Rolü 

Firmanın bilgileri ve EFFIM i kullanmak için gerekli tanımlamaları bu role sahip kullanıcılar tarafından 

yönetilebilir. EF-FIM sisteminde, “Firma Finansman Kullanıcısı” tarafından “Finansal Kurum Finansman 

Kullanıcısı” rollerine “Fatura Görüntüleme” işlem yetkisi verilebilmektedir. 

 eFinans Finansman Kullanıcı Rolü 

“eFinans Finansman Kullanıcısı” tarafından yönetilen “Yönetim” modülü ile “Fatura Görüntüleme” işlemi 

hizmetinden yararlanacak finansal kurumlar yetkilendirilir ve hangi firmaların hangi finansal kurum ile bu 

finansal işlemi gerçekleştirebileceğinin yetkisi verilebilir.  

Firmaların yetkilendirilmesi ve ürün tanımlanması modül ve işlem bazında olacaktır. Firma ve Finansman 

Kurum Yönetici yetkileri tanımlanabilir. 

 Finansal Kurum Finansman Kullanıcı Rolü 

“eFinans Finansman Kullanıcısı” tarafından EF-FIM Yönetim modülünde “Fatura Görüntüleme” işlem 

yetkisinin verildiği “Finansal Kurum Finansman Kullanıcısı”, “Finansman İzin İşlemleri” ekranlarına giriş 

yapabilir, “Fatura Görüntüleme” işlem talimatlarının verildiği faturalara erişilmesi ve işlem yapabilir. İzin 

tanımlanan faturaları izin ve izinli fatura bazında sorgulayabilir.  

4 FİRMA FİNANSMAN KULLANICI KILAVUZU 

“Firma Finansman Kullanıcı Kılavuzu”nda, EF-FIM sisteminin “Firma Finansman Kullanıcısı” yetki rolleri 

ile sistemin çalıştırılması durumları açıklanacaktır.  

4.1 FİNANSMAN İZİN MODÜLÜ 

“Finansman İzin Modülü”, “Firma Finansman Kullanıcısı” tarafından sisteme girilmiş faturaların ilgili 

finansal kuruma tanımlanmış finansal işlemler için izin veya yasak tanımlandığı, daha sonra bu izin ve 

yasakların fatura ve izin bazında sorgulanabildiği ekranlardır. 
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EF-FIM sisteminde, “Firma Finansman Kullanıcısı” “eFinans Kullanıcısı” tarafından “İzin Sorgulama” işlem 

yetkisi tanımlanan finansal kurumlar için ilgili faturalarına izin veya yasak tanımlayabilir.  

“Firma Finansman Kullanıcıları”, “Finansman İzin/Yasak İşlemleri” ekranlarına giriş yapabilir,  yetkisi olan 

finansal kurumlara görüntülemek istediği faturalar için izin verebilir, daha sonra fatura bazında içlerinden 

ilgili finansal kuruma yasak tanımlayarak görüntülenmesini engelleyebilir. Bu işlemler için tanımlanan 

ekranlar “İzin İşlemleri” ve “Yasak İşlemleri” olarak iki ana menü altında toplanmış olup şu şekildedir: 

- İzin İşlemleri  

 Finansal İşlem İzin Tanımlama 

 İzin Sorgulama 

 İzinli Fatura Sorgulama 

- Engelleme İşlemleri  

 Finansal İşlem Engel Tanımlama 

 Engel Sorgulama 

 Engellenen Fatura Sorgulama 

 İzin İşlemleri 

İzin İşlemleri, daha önce izin tanımlanmış ya da herhangi bir izne konu olmamış faturaların sorgulanarak 

üzerinden ilgili finansal kurum/kurumlar için izin tanımlandığı ekranlardır. 

4.1.1.1 Finansal İşlem İzin Tanımlama 

“Finansal İşlem İzin Tanımlama” ekranında ilgili finansal kurum için belirlenen süreler doğrultusunda fatura 

görüntüleme izni tanımlanır.  

Sistemdeki gelen/giden faturalar, “Fatura Kriterleri” doğrultusunda sorgulanarak “Gelen/Giden Fatura 

Listesi” üzerinde listelenir. 
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“Fatura Kriterleri” alanında giriş yapılan Alıcı VKN/TCKN “smart combo box” olarak tasarlanmış olup, alan 

içerisinde ilgili bilgi için anahtar karakter girişi yapılarak arama yapmak mümkündür. 

 

Listelenen gelen/giden faturalardan vadesi geçmiş olanlar “ ” rengi ile işaretli olarak gösterilmektedir. 

 

Fatura elektronik ortamda “Gelen/Giden Fatura Listesi” üzerinde bulunan “Fatura Detay” sütununda bulunan 

“ ” düğmesi ile html, “ ” düğmesi ile PDF olarak görüntülenebilir. 

Fatura bazında izin bilgileri sağ tıklanarak pop-up ekran üzerinde görüntülenebilir. 

 

İzin tanımlama işlemi için üç farklı yol mevcuttur. Bunlar; “Fatura Kriterlerine Göre Kaydet”, “Seçili 

Faturalara İzin Ver” ve “Genel İzin Kaydet” düğmeleri aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. 

“Fatura Kriterlerine Göre Kaydet” düğmesi ile “Fatura Kriterleri” bölümünde girilen ilgili kriterlere uyan 

tüm faturalar için, ilgili “İzin Bilgileri” doğrultusunda “Fatura Görüntüleme” izni tanımlanabilir. 



 
8 

 

“Seçili Faturalara İzin Ver” düğmesi ile girilen fatura kriterleri doğrultusunda “Ara” düğmesi ile 

“Gelen/Giden Fatura Listesi” üzerinde faturalar listelenir. Liste üzerinden ilgili faturalar seçildikten sonra, 

girilen “İzin Bilgileri” doğrultusunda “Fatura Görüntüleme” izni tanımlanabilir.  

 

“Genel İzin Kaydet” düğmesi ile fatura kriterlerinden seçilen “Gelen” veya “Giden” tüm faturalar için, girilen 

“İzin Bilgileri” doğrultusunda “Fatura Görüntüleme” izni tanımlanabilir. 
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4.1.1.2 İzin Sorgulama 

İzin Sorgulama ekranında, fatura görüntüleme izni tanımlanan faturalar izin kriterleri doğrultusunda 

sorgulanarak “İzin Listesi” üzerinde görüntülenir.  

 

İlgili izinler seçilerek tablonun sol üst bölümünde bulunan “ ” düğmesi ile güncellenebilir.  

 

 

 

İzin türü “Gelen/Giden Fatura Kriterden İzin” ve “Gelen/Giden Fatura Faturadan İzin” olan izinler seçilerek, 

izin içeriği “ ” düğmesi ile güncellenebilir:             

- İzin türü “Gelen/Giden Fatura Kriterden İzin” olan izinler için güncelleme ekranında girilmiş 

kriterler güncellenerek yeni izin tanımlanabilir.  
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- İzin türü “Gelen/Giden Fatura Faturadan İzin” olan izinler için güncelleme ekranında görüntülenen 

“İzinli Gelen/Giden Faturalar” listesine “Fatura Arama Kriterleri” doğrultusunda faturalar 

sorgulanarak “Gelen/Giden Fatura Listesi” üzerinde listelenen hiçbir izne/yasağa konu olmamış 

faturalar seçilerek “ ” düğmesi ile izne yeni faturalar konu edilebilir. 

  

 

 

 

İzne konu olmuş faturalar, “İzin Listesi”nin sonunda yer alan “ ” düğmesi ile açılan “Gelen/Giden Fatura 

Listesi” üzerinde görüntülenir.  
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İzne konu olan faturalar “Gelen/Giden Fatura Listesi” üzerinde görüntülendikten sonra, ilgili olanlar seçilerek  

tablonun sol üst bölümünde yer alan “ ” düğmesi ile doğrudan yasaklanabilir.  

Tanımlanan izinler ise “İzin Listesi” üzerinden seçildikten sonra tablonun sol üst bölümünde yer alan “ ” 

düğmesi ile tamamen kaldırılabilir. 

4.1.1.3 İzinli Fatura Sorgulama 

“İzinli Fatura Sorgulama” ekranında izinler “Fatura Arama Kriterleri” doğrultusunda sorgulanarak 

“Gelen/Giden Fatura Listesi” üzerinde görüntülenebilir.  

 

“Fatura Arama Kriterleri” bölümünde giriş yapılan “Alıcı VKN/TCKN” alanı “smart combo box” olarak 

tasarlanmış olup, alan içerisinde ilgili bilgi için anahtar karakter girişi yaparak arama yapmak mümkündür. 
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Listelenen gelen/giden faturalardan vadesi geçmiş olanlar “ ” rengi ile işaretli olarak gösterilmektedir. 

 

Faturalar elektronik ortamda “Gelen/Giden Fatura Listesi” üzerinde bulunan “Fatura Detay” sütununda 

bulunan “ ” düğmesi ile html, “ ” düğmesi ile PDF olarak görüntülenebilir. 

Daha sonra “Gelen/Giden Fatura Listesi”nin sonunda yer alan “ ” düğmesi ile faturanın konu edildiği izinler 

alt kısımda açılan “İzin Listesi” üzerinde görüntülenir. 

 

“İzin Listesi” üzerinde görüntülenen izinler seçilerek, tablonun sol üst bölümünde bulunan “ ” düğmesi ile 

güncellenebilir. 
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İzin türü “Gelen/Giden Fatura Kriterden İzin” ve “Gelen/Giden Fatura Faturadan İzin” olan izinler seçilerek, 

izin içeriği “ ” düğmesi ile güncellenebilir.             

- İzin türü “Gelen/Giden Fatura Kriterden İzin” olan izinler için güncelleme ekranında girilmiş 

kriterler güncellenerek yeni izin tanımlanabilir.  

  

- İzin türü “Gelen/Giden Fatura Faturadan İzin” olan izinler için güncelleme ekranında görüntülenen 

“İzinli Gelen/Giden Faturalar” listesine “Fatura Arama Kriterleri” doğrultusunda faturalar 

sorgulanarak “Gelen/Giden Fatura Listesi” üzerinde listelenen hiçbir izne/yasağa konu olmamış 

faturalar arasından ilgili olanlar seçilerek “ ” düğmesi ile izne yeni faturalar konu edilebilir. 
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Tanımlanan izinler ise “İzin Listesi” üzerinden seçildikten sonra tablonun sol üst bölümünde yer alan “ ” 

düğmesi ile tamamen kaldırılabilir. 

 

 Yasak İşlemleri 

Yasak İşlemleri, daha önce izin tanımlanmış ya da herhangi bir izne konu olmamış faturaların sorgulanarak 

üzerinden ilgili finansal kurum/kurumlar için yasak tanımlandığı ekranlardır. 

4.1.2.1 Finansal İşlem Yasak Tanımlama 

“Finansal İşlem Yasak Tanımlama” ekranında, “Fatura Kriterleri” doğrultusunda sorgulanan faturalar 

arasından ilgili olanlar seçilerek girilen “Yasaklama Bilgileri” doğrultusunda yasak tanımlanabilir. 
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“Fatura Arama Kriterleri” bölümünde giriş yapılan “Alıcı VKN/TCKN” alanı “smart combo box” olarak 

tasarlanmış olup, alan içerisinde ilgili bilgi için anahtar karakter girişi yaparak arama yapmak mümkündür. 

 

Listelenen gelen/giden faturalardan vadesi geçmiş olanlar “ ” rengi ile işaretli olarak gösterilmektedir. 

 

Fatura elektronik ortamda “Gelen/Giden Fatura Listesi” üzerinde bulunan “Fatura Detay” sütununda bulunan 

“ ” düğmesi ile html, “ ” düğmesi ile PDF olarak görüntülenebilir. 

4.1.2.2 Yasak Sorgulama 

“Yasak Sorgulama” ekranında tanımlanan yasaklar, kriter bazında sorgulanarak “Yasak Listesi” ekranında 

görüntülenir.  
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“Yasaklanan İzin Listesi” üzerinden ilgili yasaklar seçilerek tablonun sol üst bölümünde bulunan “ ” 

düğmesi ile güncellenebilir. 

 

Tanımlanmış yasaklar seçilerek, yasaklama içeriği “ ” düğmesi ile güncellenebilir.  Açılan güncelleme pop-

up ekranında görüntülenen “Yasaklı Gelen/Giden Faturalar” listesine “Fatura Arama Kriterleri” 

doğrultusunda faturalar sorgulanarak “Gelen/Giden Fatura Listesi” üzerinde listelenen faturalardan ilgili 

olanlar seçilerek “ ” düğmesi ile yasağa yeni faturalar konu edilebilir. 
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Tanımlanan yasaklar ise “Yasak Listesi” üzerinden seçildikten sonra tablonun sol üst bölümünde yer alan “

” düğmesi ile tamamen kaldırılabilir. 

 

Yasağa konu olmuş faturalar, “Yasak Listesi”nin sonunda yer alan “ ” düğmesi ile “Gelen/Giden Fatura 

Listesi” üzerinde görüntülenir.  

 

Yasağa konu olan faturalar “Gelen/Giden Fatura Listesi” üzerinde görüntülendikten sonra ilgili olanlar 

seçilerek  tablonun sol üst bölümünde yer alan “ ” düğmesi ile üzerinde tanımlanmış yasaktan çıkarılabilir.  

4.1.2.3 Yasaklı Fatura Sorgulama 

“Yasaklı Fatura Sorgulama” ekranında izinler “Fatura Arama Kriterleri” doğrultusunda sorgulanarak 

“Gelen/Giden Fatura Listesi” üzerinde görüntülenebilir. 
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“Fatura Arama Kriterleri” bölümünde giriş yapılan “Alıcı VKN/TCKN” alanı “smart combo box” olarak 

tasarlanmış olup, alan içerisinde ilgili bilgi için anahtar karakter girişi yaparak arama yapmak mümkündür. 

 

Listelenen gelen/giden faturalardan vadesi geçmiş olanlar “ ” rengi ile işaretli olarak gösterilmektedir. 

 

Fatura elektronik ortamda “Gelen/Giden Fatura Listesi” üzerinde bulunan “Fatura Detay” sütununda yer alan 

“ ” düğmesi ile html, “ ” düğmesi ile PDF olarak görüntülenebilir. 

“Gelen/Giden Fatura Listesi” üzerinde görüntülenen faturalar için tanımlanmış izin bilgileri, fatura bazında 

sağ tıklanarak pop-up ekran üzerinde görüntülenebilir. 
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Daha sonra “Gelen/Giden Fatura Listesi”nin sonunda yer alan “ ” düğmesi ile faturanın konu edildiği 

yasaklar alt kısımda açılan “Yasak Listesi” üzerinde görüntülenir. 

 

“Yasak Listesi” üzerinde görüntülenen yasaklar seçilerek, tablonun sol üst bölümünde bulunan “ ” düğmesi 

ile güncellenebilir. 
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“Yasak Listesi” üzerinden ilgili yasaklar seçilerek, yasak bazında içeriği “ ” düğmesi ile güncellenebilir. 

Açılam güncelleme pop-up ekranında görüntülenen “Yasaklı Gelen/Giden Faturalar” listesine “Fatura Arama 

Kriterleri” doğrultusunda faturalar sorgulanarak “Gelen/Giden Fatura Listesi” üzerinde listelenen hiçbir 

yasağa konu olmamış faturalar arasından ilgili olanlar seçilerek “ ” düğmesi ile yasağa yeni faturalar konu 

edilebilir. 
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Tanımlanan yasaklar ise “Yasak Listesi” üzerinden seçildikten sonra tablonun sol üst bölümünde yer alan “

” düğmesi ile tamamen kaldırılabilir. 

5 FİNANSAL KURUM FİNANSMAN KULLANICI KILAVUZU 

“Finansal Kurum Finansman Kullanıcı Kılavuzu”nda, EF-FIM sisteminin “Finansal Kurum Finansman 

Kullanıcısı” yetki rolleri ile sistemin çalıştırılması durumları açıklanacaktır.  

5.1 FİNANSMAN İZİN İŞLEMLERİ 

EF-FIM sisteminde, “Finansal Kurum Finansman Kullanıcısı” tarafından tanımlanmış izinlerin sorgulandığı 

“Finansman İzin İşlemleri” ekranlarıdır.  

“Finansal Kurum Finansman Kullanıcısı”, “Firma Finansman Kullanıcısı” tarafından EF-FIM sisteminde 

fatura görüntüleme izinlerinin verildiği faturalara erişebilir.  Bunun için izinli faturalar; izin bazında veya 

fatura kriterleri doğrultusunda sorgulanabilir.  

“Finansman İzin İşlemleri” menüsü; “İzin Sorgulama” ve “İzinli Fatura Sorgulama” ekranlarından 

oluşmaktadır.  

 İzin Sorgulama 

İzin Sorgulama ekranında, fatura görüntüleme izni tanımlanan faturalar izin kriterleri doğrultusunda 

sorgulanarak “İzin Listesi” üzerinde görüntülenir.  

 

“Fatura Arama Kriterleri” bölümünde giriş yapılan “Alıcı VKN/TCKN” alanı “smart combo box” olarak 

tasarlanmış olup, alan içerisinde ilgili bilgi için anahtar karakter girişi yaparak arama yapmak mümkündür. 
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İzne konu olmuş faturalar, “İzin Listesi”nin sonunda yer alan “ ” düğmesi ile “Gelen/Giden Fatura Listesi” 

üzerinde görüntülenebilir.  

 

 

 İzinli Fatura Sorgulama 

“İzinli Fatura Sorgulama” ekranında izinler, “Fatura Arama Kriterleri” doğrultusunda sorgulanarak 

“Gelen/Giden Fatura Listesi” üzerinde görüntülenebilir.  
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“Fatura Arama Kriterleri” bölümünde giriş yapılan “Alıcı VKN/TCKN” alanı “smart combo box” olarak 

tasarlanmış olup, alan içerisinde ilgili bilgi için anahtar karakter girişi yaparak arama yapmak mümkündür. 

 

Listelenen gelen/giden faturalardan vadesi geçmiş olanlar “ ” rengi ile işaretli olarak gösterilmektedir. 

 

Fatura elektronik ortamda “Gelen/Giden Fatura Listesi” üzerinde bulunan “Fatura Detay” sütununda yer alan 

“ ” düğmesi ile html, “ ” düğmesi ile PDF olarak görüntülenebilir. 

 

Daha sonra “Gelen/Giden Fatura Listesi”nin sonunda yer alan “ ” düğmesi ile faturanın konu edildiği izinler 

alt kısımda açılan “İzin Listesi” üzerinde görüntülenir. 
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5.2. EKREDİ İŞLEMLERİ 

 

5.2.1. Teminat Sözleşmesi Sorgula  

 

 
 

Banka tarafından iletilen teminat sözleşmelerinin sorgulandığı ekrandır. Bu ekranda teminat referans 

numarası, teminat işlem tipi, teminat sözleşme tipi, alıcı (borçlu) vergi numarası, sözleşme tarihi ve 

sözleşme tutarına göre arama yapılmaktadır. Listelenen sözleşmeler kapsamında bankaya iletilen fatura 

detayına “listele” tuşuna basılarak ulaşılabilir. Faturaların durumu da yine bu listeden izlenebilir.  

 

 

 

 

5.2.2. Teminata Ait Giden Fatura Sorgula 

 

 

eKredi sözleşmeleri kapsamında bankaya iletilen tüm giden faturalar bu ekrandan sorgulanabilir. 

Fatura sorgulaması alıcı (borçlu) vergi numarası, teminat durumu, fatura vade tarihi, fatura tarihi, 

fatura tutarı, döviz cinsi ve fatura numarası ile yapılabilir. Bir faturanın hangi sözleşmeler nedeniyle 

gönderildiği “listele” butonuna basılarak “Sözleşme Listesi”nde listelenebilir.   
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5.2.3. Teminata Ait Gelen Fatura Sorgula 

 

 

eKredi sözleşmeleri kapsamında bankaya iletilen faturalara gelen iade faturaları da bankaya iletilmektedir. 

Bankaya iletilen iade faturaları bu ekrandan sorgulanabilir. Fatura sorgulaması alıcı (borçlu) vergi numarası, 

teminat durumu, fatura vade tarihi, fatura tarihi, fatura tutarı, döviz cinsi ve fatura numarası ile yapılabilir.  

6 eFİNANS FİNANSMAN KULLANICI KILAVUZU 

“eFinans Finansman Kullanıcı Kılavuzu”nda, EF-FIM sisteminin “eFinans Finansman Kullanıcısı” yetki 

rolleri ile sistemin çalıştırılması durumları açıklanacaktır.  

6.1 FİNANSMAN YÖNETİM İŞLEMLERİ 

“Finansman Yönetim İşlemleri” menüsü, “eFinans Finansman Kullanıcısı” tarafından erişim sağlanan 

ekranlardır. Finansal kurumlar için finansal işlem yetkileri tanımlandıktan sonra, bu işlemlerin hangi firmalar 

ile yapılabileceği yetkileri belirli süreler için tanımlanır.  

“Finansman Yönetim İşlemleri” menüsü, “Finansal Kuruma Yetki Tanımlama” ve “Firmadan Kuruma Yetki 

Tanımlama” ekranlarından oluşmaktadır.    

 Finansal Kuruma Yetki Tanımlama 

“Finansal Kuruma Yetki Tanımlama” ekranında, finansal kurum için ilgili finansal işlem yapabilme yetkisi 

belirlenen süreler için tanımlanabilmektedir.  

 

Yeni işlem eklemek için “ ” düğmesi ile veriler girilir ve “ ” düğmesine sol tıklanarak kaydedilir.  
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Eklenen işlem seçildikten sonra, “ ” düğmesi ile güncellenerek “ ” düğmesine sol tıklanarak kaydedilebilir.  

  

 

 

Mevcut bir işlem ise seçilerek “ ” düğmesi ile kaldırılabilmektedir. 

 

 Firmadan Kuruma Yetki Tanımlama 

“Firmadan Kuruma Yetki Tanımlama” ekranında, ilgili firmalar ile finansal kurum için tanımlanmış olan 

finansal işlem yapabilme yetkileri verilmektedir. 

 

Yeni işlem eklemek için “ ” düğmesi ile veriler girilir ve “ ” düğmesine sol tıklanarak kaydedilir.  

 

 

Eklenen işlem seçildikten sonra, “ ” düğmesi ile güncellenerek “ ” düğmesine sol tıklanarak kaydedilebilir.  
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Mevcut bir işlem ise seçilerek “ ” düğmesi ile kaldırılabilmektedir. 
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