
 

 

  MİCRODESTEK 
E-SMM UYGULAMASI TANITIM DOKÜMANI  
 



Başa Dön 

 1 
Başa Dön 

İçindekiler 
Yeni Kullanıcı Tanımlama ......................................................................................................................... 2 

Giriş .......................................................................................................................................................... 4 

Ana Ekran (E-SMM Hazırlama) ................................................................................................................ 6 

Müvekkil Tanımlama ve Düzenleme ....................................................................................................... 7 

E-SMM Hazırlama .................................................................................................................................... 9 

E-SMM Listesi ........................................................................................................................................ 12 

Kullanıcı Bilgileri Düzenleme ................................................................................................................. 14 

Verilerin Yedeklenmesi .......................................................................................................................... 15 

Kontör Satın Alma .................................................................................................................................. 16 

 

 

  



Başa Dön 

 2 
Başa Dön 

Yeni Kullanıcı Tanımlama 
Uygulama ilk kullanıma özel olarak, “Giriş” ekranında kullanıcıdan bir hesap tanımlamasını talep eder. 

 

 “Yeni” butonuna tıklayarak, “Yeni Kullanıcı Tanımlama” ekranı açılır. Açılan ekrandaki gerekli alanları 

doldurarak yeni kullanıcı tanımlama işlemi gerçekleştirilir.  

“Adı”, “Soyadı”, “Vergi Dairesi”, “TCKN / Vergi No”, “ülke”, “İl”, “İlçe” ve “Adres” alanları, E-SMM’yi 

kesecek olan kişi veya kurumun bilgileri kullanılarak doldurulur. Aynı ekranda yer alan “Kullanıcı Adı 

(ESMM)” ve “Parola (ESMM)” alanları MicroDestek tarafından, tarafınıza iletilen bilgiler ile 

doldurulur. “Kullanıcı Adı (Uygulama)”, “Parola (Uygulama)” ve “E-Posta” alanları ise MicroDestek E-

SMM uygulamasına giriş yaparken kullanılmak üzere talep edilen bilgilerdir. 

İlgili alanlar doldurulduktan sonra “Kaydet” butonuna tıklanır ve yeni kullanıcı tanımlama işlemi 

tamamlanır. 
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Giriş 
Giriş ekranında bulunan “Kullanıcı Adı” ve “Parola” alanlarına, yeni kullanıcı tanımlarken girilmiş olan 

“Kullanıcı Adı (Uygulama)” ve “Parola (Uygulama)” bilgileri girildikten sonra, “Giriş” butonuna tıklanır. 

Bilgiler doğru ise MicroDestek E-SMM uygulaması ana ekranı açılır.  

“Bilgileri Hatırla” kutucuğu kullanılarak kullanıcı adı ve parola bilgilerinin uygulama tarafından 

hatırlanması sağlanmaktadır. 

 

Girilmiş olunan kullanıcı adı ve parola bilgilerinin unutulması durumunda, ekranın en altında yer alan 

“Parolamı Unuttum!” butonuna tıklayarak, yeni bir parola talebinde bulunulabilir. Bunun için 

uygulama, sahip olunan kullanıcı adı ve yeni kullanıcı tanımlarken yazılmış olan e-posta adresini talep 

eder.  

Girilen bilgiler doğru ise ilgili e-posta adresine yeni bir parola bilgisi iletilir. Gönderilen bu yeni parola, 

istenildiği zaman değiştirilebilir.  
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Ana Ekran (E-SMM Hazırlama) 
Başarılı bir şekilde giriş yaptıktan sonra MicroDestek E-SMM uygulaması, ana ekranı açılır. Bu ekran 

üzerinden soldaki menüyü kullanarak e-SMM hazırlanabilir, kesilmiş olan e-SMM’ler görüntülenebilir, 

kullanıcı bilgileri güncellenebilir ve uygulamanın kullanımına dair bilgilerin yer aldığı yardım sayfasına 

erişim sağlanabilir. 

E-SMM kesme işlemi direkt olarak bu ekran yapılır. E-SMM kesmek için öncelikle karşı taraf yani 

müvekkil bilgisine ihtiyaç vardır. Bunun için ekranın sol alt kısmında yer alan “Müvekkilin Adı Soyadı” 

alanının yanında yer alan ve üç nokta ile adlandırılmış (“…”) butona tıklanılır ve müvekkil tanımla, var 

olan müvekkil bilgilerini güncelleştirme veya tanımlanmış bir müvekkilin bilgilerinin sistemden 

silinmesi işlemleri yapılır. 

İlerleyen başlıklarda e-SMM kesme işleminin nasıl yapıldığına dair daha detaylı bilgi aktarılmıştır. 
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Müvekkil Tanımlama ve Düzenleme 
“E-SMM Hazırla” ekranında yer alan “Müvekkilin Adı Soyadı” alanının yanında yer alan “…” butonuna 

tıklanıldığı zaman aşağıdaki ekran açılır ve yapılmak istenilen işlemle ilgili olan buton seçilir. 

 

“Müvekkil Ekle” ve “Müvekkil Düzenle” işlemleri yapılmak istendiği takdirde aşağıdaki ekran açılır. 

Açılan ekranda yer alan bilgiler, ilgili müvekkilin sahip olduğu bilgiler doğrultusunda doldurulur. Bu 

ekranda yer alan “E-Posta” alanı doldurulduğu takdirde, ilgili müvekkil için kesilmiş olan e-SMM’ler 

direkt karşı tarafın e-posta adresine yönlendirilir. 

“Müvekkil Tipi”, “ŞAHIS” veya “KURUM” olarak seçilebilmektedir. Müvekkil tipi olarak şahıs seçilmesi 

durumunda, ilgili müvekkil için hem T.C. kimlik numarası hem de vergi numarası bilgisi girilebilir, 

ancak kurum olarak seçilmesi durumunda yalnızca “Vergi Dairesi” ve “Vergi No” alanları 

doldurulabilir. 

Gerekli bilgiler doldurulduktan sonra “Kaydet” butonuna tıklanılarak, müvekkil bilgili sisteme eklenir 

veya var olan müvekkil bilgileri güncellenir. 
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E-SMM Hazırlama 
“E-SMM Hazırla” ekranında faturayı kesen cari ve müvekkil (karşı taraf) bilgileri seçildikten sonra 

ekranın sağ tarafında yer alan bilgiler doldurulur ve önce “Hesapla”, ardından “Faturayı Hazırla” 

butonuna tıklanılarak, e-SMM kesme işlemi tamamlanır. 

 

“Tahsil Edilen Tutar” kısmına, karşı taraftan alınacak olan tutar girilir ve alt tarafta yer alan “Vergi 

Mükellefi mi?” ve “Tahsil Edilen Tutar Türü?” alanları doldurulur. Daha sonra “Açıklama” alanında var 

olan hazır şablonlardan biri seçilerek veya alt taraftaki alana el ile açıklama girişi yapılır. Aşağıdaki 

görsellerden “Açıklama” alanına yeni bir şablon nasıl ekleneceği ya da var olan bir şablonun nasıl 

düzenlenip, silineceğine dair örnekleri görebilirsiniz. 
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“Açıklama” alanı da doldurulduktan sonra “Hesapla” butonuna tıklanılır. Aşağıdaki örnekte 

görülebileceği gibi girilen tutara ait çeşitli bilgilerin görüntülendiği “Hesaplama Bilgileri” ekranı açılır. 

Bu ekran üzerinden brüt ücret, stopaj ve KDV gibi değerler görüntülenebilir. 

 

Eğer bu bilgilerin doğru olduğu kabul edilirse, “Faturayı Hazırla” butonu tıklanılarak, e-SMM kesme 

işlemi tamamlanır. E-SMM kesme işlemi sonucunda, hazırlanan e-SMM belgesini bilgisayarınıza 

indirebilirsiniz. Ayrıca, kesilen e-SMM belgesi, sistemde kayıtlı olan cari ve müvekkil e-posta 

adreslerine gönderilir. 
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E-SMM Listesi 
Sol tarafta yer alan “E-SMM Listesi” butonu tıklanılarak, bugüne kadar kesilmiş olan e-SMM’ler 

görüntülenebilir, “İndir” butonu aracılığı ile indirilebilir veya “İptal Et” butonu aracılığı ile iptal 

edilebilir. İndirilen e-SMM belgeleri, kullanıcıların istedikleri yerlere ve istedikleri isimle kaydedilir. 

Kaydetme işleminin yapılacağı yer ve dosya adı, ayrı bir pencerede kullanıcıya sorulur. 

 

İptal işlemi için e-SMM listesinde yer alan ilgili e-SMM satırı seçilir ve ardından “İptal Et” butonuna 

tıklanılır. İşlemin başarılı olması durumunda ekranda işlem başarılır bilgisi gösterilir. 

 

Her bir sütun başlığının yanında yer alan “filtreleme” simgesine tıklanılarak, açılan menüden, seçilen 

sütunda arama yapılabilir. 
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Kullanıcı Bilgileri Düzenleme 
Sol menüde yer alan “Kullanıcı Bilgileri” butonuna tıklanılarak, kullanıcı bilgilerini düzenleme ekranına 

ulaşılır. Bu ekran üzerinden, sahip olduğunuz kullanıcı bilgilerini güncelleyebilirsiniz. 
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Verilerin Yedeklenmesi 
Sol tarafta yer alan “Yedek Al” butonu tıklanılarak, MicroDestek E-SMM uygulaması üzerinde 

barındırılan bütün verilerin yedeği alınabilir. Ayrıca yedek dosyası istenilen yere kaydedilebilir. 
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Kontör Satın Alma 
Sol tarafta yer alan “Kontör İşlemleri” butonu tıklanılarak kullanılabilir mevcut kontör miktarı 

görüntülenebilir ya da yeni kontör satın alınabilir. Kontör satın alma işleminin nasıl olacağı aşağıdaki 

görselde anlatılmış olup, program üzerinden de erişilebilir. 

 

 

 

 


