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ÖNSÖZ
Uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği normlarına uygun bir kamu mali yönetim
sisteminin oluşturulması amacıyla hazırlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu 1/1/2006 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
Kanunda kamu hesaplarının uluslararası standartlara uygun bir muhasebe sistemine
göre tutulması öngörülerek Kanunun temel hedeflerinin başında yer alan kamu mali
yönetiminde saydamlığın sağlanması amaçlanmıştır.
Bu amaçla, Bakanlığımızca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) uluslararası standartlara
uygun olarak hazırlanan ve genel yönetim kapsamındaki tüm kamu idarelerinin ortak
muhasebe ve raporlama standartlarını belirleyen “Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği”
yayımlanmış, muhasebe sistemine ilişkin diğer ikincil mevzuat çalışmaları da
tamamlanmıştır.
Öngörülen yeni muhasebe sisteminin uygulamasının çağın gerektirdiği bilişim
teknolojileri kullanılarak yapılma zorunluluğu açıktır. Muhasebe uygulama yazılımı olarak
Bakanlığımızca geliştirilen “say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi”
halihazırda genel bütçeli idarelerin muhasebe sistemlerini yürütmek için kullanılmaktadır.
Yeni oluşturulan muhasebe sisteminin uygulanmasında sıkıntı yaşanmaması amacıyla;
kamu idarelerinden gelen talepler ve her kurumun kendi yazılımını gerçekleştirmesinin
getireceği mali yük, kurulum, işletim gibi birçok sorun da dikkate alınarak, Bakanlığımızca
uygun görülen kamu idarelerinde “say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon
Sistemi”nin kullanılmasına karar verilmiştir.
Alınan karar doğrultusunda özel bütçeli idarelerin say2000i sistemine entegrasyonunu
sağlamak için bir proje grubu oluşturulmuştur. Proje grubu kısa süre içinde say2000i
sistemini, özel bütçeli idarelerin muhasebe işlemlerinin yeni muhasebe sistemine uygun
olarak yapılmasını sağlayacak şekilde tasarlamış ve yazılım işlemlerini tamamlamıştır.
Ayrıca say2000i sistemini 2006 yılından itibaren kullanacak olan idarelerin muhasebe
birimlerinden, mevcut iş yükü ve merkez-taşra örgütlenmeleri de dikkate alınarak muhasebe
eğiticisi olarak seçilen personeline proje grubu tarafından uygulamalı say2000i eğitimi
verilmiştir.
Proje grubu tarafından hazırlanan uygulama eğitim kılavuzuyla say2000i sistemine
geçiş ve uygulama sırasında çıkabilecek muhtemel sorunların en aza indirilmesi
amaçlanmıştır. Hazırlanan “Özel Bütçeli İdareler say2000i Uygulama Eğitim Kılavuzu”nun
ilgililere yararlı olmasını dilerim.
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G
GİİR
RİİŞŞ
Say2000i sistemine bağlanılması için aşağıdaki aşamalar sırasıyla geçilir.
- Bilgisayar açıldıktan sonra masa üstündeki web tarayıcı Explorer açılır.
- Muhasebat Genel Müdürlüğünün Internet adresi (www.muhasebat.gov.tr) yazılarak
aşağıdaki ana sayfaya ulaşılır.

-

Ana sayfanın sağ üst kısmında bulunan “İntranet” başlığının altındaki “Özel
Bütçeler” linkine tıklanarak aşağıdaki say2000i giriş penceresine ulaşılır.

-

Say2000i sisteminde çalışmaların güvenliği için muhasebe birimlerinde görev yapan
kullanıcılara verilen Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi say2000i giriş
penceresindeki alanlara yazılıp GİRİŞ butonuna tıklandığında say2000i modüllerinin
olduğu pencere açılır.
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say2000i sistemi giriş penceresinde kullanıcı kod ve şifresi girildikten sonra açılan
pencerede Muhasebe Modülü, Personel Modülü, Sağlık Harcamaları, Mevzuat ve On-Line
Destekten oluşan ana modüllere ulaşılır. Aşağıda bu modüller ve modüllerde yer alan form ve
raporlar genel olarak tanıtılacaktır.

Yukarıdaki resimde de görüleceği gibi, muhasebe modülüne çift tıklandığında bu
modülde yer alan alt menülere ulaşılmaktadır. Bu modül içerisinde ön inceleme, raporlar,
muhasebe kontrol raporları, devir işlemleri, muhasebe referans bilgileri, yıl sonu işlemleri,
diğer işlemler ve raporlar ve fiş düzeltme işlemleri menüleri vardır.
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I.

ÖN İNCELEME

Ön inceleme menüsü; muhasebe dışında takip edilen bilgilere (kişilerden alacaklar,
başka birimler adına izlenen alacaklar gibi) ilişkin dosya kayıtlarının oluşturulduğu, bu
bilgilerle muhasebe kayıtları arasında bağlantının kurulduğu temel form ve raporları kapsar.

A. Vergi Kimlik No:

Vergi kimlik no formu üzerine çift tıklandığında yukarıdaki form açılır. Muhasebe
birimince yapılan tüm muhasebe işlemlerinde ( ödeme, tahsilat, emanet v.d.) ilgililerin vergi
numarası kullanılmaktadır. Vergi kimlik numarasının bilinmemesi veya doğruluğunun kontrol
edilmesi amacıyla yukarıdaki formdan sorgu yapılabilmektedir. Form üzerinde “Sorgu Gir”
butonuna tıklandığında buton “Sorgu Çalıştır”durumuna geçer. Daha sonra sorgu yapılmak
istenilen parametreler form üzerinde ilgili alanlara yazılıp “Sorgu Çalıştır” butonuna
tıklandığında sorgu işlemi gerçekleştirilir. Aynı ad ve soyaddan birden fazla kayıt olması
durumunda sağ ve sol ok butonları ile yapılan sorguların hepsinin görünmesi sağlanır.
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B. Vekalet Bilgi Girişi

Muhasebe birimlerinde hak sahipleri adına ödeme ve almaya yetkili kılınmış kişilerin
kayıt altına alınması ve bu kişilerle ilgili muhasebe işlemlerinde sistemden otomatik verilen
vekalet kayıt numarasının kullanılmasını sağlayan formdur. Ancak, şu anki uygulamada
doğrudan vekil sıfatıyla ödeme ve almaya yetkili kılınmış kişilerin vergi numarası ile de
muhasebe kayıt işlemleri yapılabildiğinden “vekalet kayıt numarası” uygulamasından
vazgeçilmiştir. Söz konusu form, halen say2000i sistemi kapsamında olan ve 2006 yılında
özel bütçeli idareler arasında yer alacak Üniversiteler, Yüksek Teknolojiler, Vakıflar Genel
Müdürlüğü, Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
muhasebe birimlerince daha önce girilmiş vekalet bilgilerinin sorgulanması amacıyla
kullanılacaktır.
Formda T. Vergi No alanına vekalet verenin vergi numarası girilir ve diğer alanlar
doldurulup “kabul” butonuna basıldığında sistem tarafından otomatik olarak Vekalet Kayıt
No verilir ( önceki uygulamada bu numara muhasebe işlemlerinde kullanılıyordu. Şu anda
doğrudan vekilin vergi numarası ile işlem yapılabilmektedir).

C. Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı

Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı menüsü; başka birimler adına izlenen
alacaklara ilişkin dosya bilgilerinin oluşturulduğu form ve raporların bulunduğu menüdür. Bu
menüde yer alan form ve raporlar aşağıda belirtilmiştir.
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1. Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Dosya Girişi

Başka birimler adına izlenen alacaklara ilişkin dosya bilgileri yukarıdaki forma girilir.
962- Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabının ekonomik kodlarına göre forma giriş
yapılır.
Formun doldurulması;
Hesap Kodu: 962- Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabının ilgili ekonomik kodu
girilir.
İcra Dosya No/Alacak Dosya No: 962 nolu hesabın icra ekonomik kodlarında giriş
yapıldığında, söz konusu icraya ilişkin dosya numarası girilir. İcra dışındaki diğer ekonomik
kodlar girildiğinde bu alan boştur. Form doldurulup en sonunda “kabul” butonuna
basıldığında sistem tarafından bu alana otomatik numara verilir. Bu alandaki icra dosya
numarası veya alacak dosya numarası, 962- Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabına
ilişkin tahakkuk kaydı ve tahakkuktan düşüm yapılması sırasında muhasebe kayıt formuna
girilir. Söz konusu dosya bilgileri ile muhasebe kayıtları arasında bu şekilde bağlantı
kurulmaktadır (962 nolu hesaba ilişkin muhasebe işlemlerinin anlatıldığı bölümde detaylı
bilgi verilecektir).
İcra Dairesi Kodu: İcraya ilişkin işlemlerde, icra takibinde bulunan icra dairesinin kodu girilir.
Kodun bilinmemesi halinde bu alana herhangi bir değer yazılıp enter tuşuna basıldığında icra
dairelerinin listesinin bulunduğu arayüz açılır ve bu arayüzden ilgili icra dairesi seçilir. İcra
dairelerinin kodlarına, muhasebe referans bilgileri menüsünün altında bulunan icra daireleri
tablosundan da ulaşılabilinir.
İcra Yazışma Tarihi: İcra takibinde bulunan icra dairesinin gönderdiği yazının tarihi girilir.
Evrak Geliş Tarihi: İcra dairesinden gelen yazının geldiği tarih girilir.
Toplam Borç: İcraya ilişkin borç tutarı girilir.
Alacaklı Adı Soyadı: Alacaklıya ilişkin bilgiler girilir.
Açıklama: Lüzum görülen açıklayıcı bilgiler girilir.
Borçlu Tipi: Borçlunun memur, işçi, sözleşmeli personel, gerçek kişi veya tüzel kişi olması
durumuna göre uygun olan seçenek girilir.
Personel Numarası/Vergi Numarası: Memur ve işçi seçeneği için personel numarası (personel
modülünde maaş bilgi giriş işleminden sonra sistem tarafından otomatik olarak verilen
numara), diğer kişilerin vergi numarası ilgili olanlara girilir.
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Kurum Kodu: Memur ve işçi için otomatik olarak, diğer kişiler için muhasebe biriminin
kurumsal kodu girilir.
Sabit Kesinti: Nafaka icraları için nafaka tutarı girilir.
İlgili alanlar doldurup “kabul” butonuna basıldığında başka birimler adına izlenen
alacaklar dosya girişi tamamlanmış olur.
Bu işlemden sonra, muhasebe kayıt formundan 962- Başka Birimler Adına İzlenen
Alacaklar Hesabı borç, 963- Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Emanetleri Hesabı
alacak kaydı yapılırken söz konusu dosya ile bağlantı kurulur ve tahakkuk işlemi
gerçekleştirilir. Dosyaya ilişkin tahakkuk kaydının yevmiye tarih ve numarası ise, dosya
üzerindeki ilgili alanlara otomatik yansır.
2. Vergi Kimlik No.suna Göre İcra Bilgileri

Vergi Kimlik No. Suna Göre İcra Bilgileri formu; vergi numarasına veya personel
numarasına göre bir kişi adına açılan başka birimler adına izlenen dosyaların tamamını
gösterir.
Formda; borçlu tipi seçilip vergi numarası/personel numarası girilir. Enter tuşuna
basıldığında söz konusu kişiye ait tüm dosyalar alt kısımda sıralanır. “Rapor Al” butonuna
tıklandığında formdaki bilgiler yazdırmaya hazır şekilde raporlanır.
3. Dosya Giriş İşlemleri Kontrol Raporları

Dosya giriş işlemleri kontrol raporları formu, başka birimler adına izlenen alacaklara
ilişkin girilen dosya bilgilerinin değişik formatlarda raporlanmasını sağlamaktadır. Aşağıda
form üzerindeki seçenek durumlarına göre alınmış raporlardan örnekler verilmiştir.
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Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Girişi Kontrol Raporu, 962- Başka Birimler
Adına İzlenen Alacaklar Hesabının ekonomik kodlarındaki sıralamaya uygun olarak girilmiş
tüm dosyaları ve bu dosyalara borç ve tahsilat durumlarını gösterir.

Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Girişi Kontrol Raporu (Genel); Kurum ve
birim kodu bazında 962- Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabının ekonomik
kodlarındaki sıralamaya uygun olarak girilmiş tüm dosyaları ve bu dosyalara borç ve tahsilat
durumlarını gösterir.
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Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Girişi Kontrol Raporu (Detay); Başka Birimler
Adına İzlenen Alacaklar Girişi Kontrol Raporu (Genel)nun kişi bazında raporlanmış halidir.
4. Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Kesinti Listesi

Başka birimler adına izlenen alacaklar kesinti listesi; kurum ve birim bazında belli bir
tarih aralığında tahakkuk kaydı verilmiş dosyalardan yapılmış olan tahsilat (kesinti) listesini
gösteren rapordur.

5. İcra Dairelerine Aktarılacak Tahsilatlar Raporu

İcra dairelerine aktarılacak tahsilatlar raporu; belli bir tarih aralığında icra daireleri
adına yapılmış olan tahsilatların icra dairesi bazında raporlanmasıdır. Formda ilgili alanlar
doldurulup “Rapor Al” butonuna tıklandığında aşağıdaki formatta rapor alınır.
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6. Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Raporu (Dosya)

Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Raporu (Dosya); icra dosya numarası veya
alacak numarasına göre alınan rapordur. Dosya ilişkin borç ve tahsilatlar yevmiye tarih ve
numarası bazında raporlanır.

7. Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Raporu (Tarih)

Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Raporu (Tarih); Başka Birimler Adına
İzlenen Alacaklar Raporu (Dosya) nun belli bir tarih aralığında raporlanmış halidir.
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D. Kişilerden Alacaklar Hesabı İşlemleri

Kişilerden Alacaklar Hesabı İşlemleri; 140- Kişilerden Alacaklar Hesabına ilişkin
muhasebe işlemlerinde gereken dosyaların oluşturulması, bu dosyalara ilişkin işlemlerin
raporlanmasını sağlayan formlardan oluşur.
1. Kişilerden Alacaklar Hesabı Bilgi Girişi

Kişilerden alacaklar hesabı bilgi giriş formu; kişilerden alacaklara ilişkin dosya
bilgilerinin girildiği formdur. 140- Kişilerden Alacaklar Hesabına ilişkin muhasebe kayıt
10
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formunda yapılacak muhasebe işlemlerinde bu form ile bağlantı sağlanır (Kişilerden alacaklar
hesabına ilişkin muhasebe işlemlerinin anlatıldığı bölümde detaylı bilgi verilecektir).
Formun doldurulması;
Evrak geliş tarihi: Kişilerden alacaklar dosya açılması ve tahakkuk kaydına esas belgenin
tarihi girilir.
İlam yılı: Sayıştay ilamından kaynaklanan kişilerden alacaklarda ilamın yılı girilir.
İlam no. su: Sayıştay ilamının no. su girilir.
İlamın Kesinleştiği Yıl: Sayıştay ilamının kesinleştiği yıl girilir.
(Sayıştay ilamına dayanmayan kişilerden alacaklarda bu alanlar boş geçilir).
Açıklama: Lüzum görülen açıklayıcı bilgiler girilir.
Ödeme Adet No: 140 hesabın ekonomik kodları bazında “1” den başlayıp artarak sistem
tarafından otomatik olarak numara verilir. Faiz başlangıç tarihi girildikten sonra sistem
tarafından numara bu alana yazılır.
T.Vergi No: Borçlunun vergi numarası girilir.
Ekod1/Ekod2: 140- Kişilerden Alacaklar Hesabının borcun türüne uygun olan ekonomik
kodları girilir.
Borç: Tahakkuk yapılacak borç tutarı girilir.
Faiz tipi: Borca uygulanacak olan faiz tipi seçilir.
Faiz başlangıç tarihi: Faiz hesaplamaya esas tarih girilir.
Yukarıda belirtilen alanlar doldurulup, “kabul” butonuna tıklandığında sistem
tarafından otomatik olarak dosya no alanına numara verilir. Kişilerden alacaklara ilişkin
tahakkuk ve tahsilat kayıtları sırasında söz konusu kişilerden alacaklar dosya numarası ile
bağlantı kurulur.
2. Kişi Borcu Düzeltme (Faiz Tipi)

Tahakkuk kaydı veya tahsilat kaydı yapılmış kişilerden alacaklar dosyaları üzerinde
yanlış girilmiş faiz tipi bilgilerinin düzeltilmesini sağlayan formdur. “sorgu gir” butonuna
tıklandığında buton, “sorgu çalıştır” durumuna geçer. Düzeltme yapılacak dosyanın
numarası ilgili alana girilerek “sorgu çalıştır” butonuna tıklanır ve ilgili dosyanın ekrana
11
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gelmesi sağlanır. Daha sonra borçlu bilgilerinin bulunduğu satırda faiz tipi alanına tıklanarak
gerekli düzeltme yapılır ve “kabul” butonuna tıklanır.
3. Kişilerden Alacaklar Faiz Hesaplama

Kişilerden alacaklar faiz hesaplama formu; tahakkuk kaydı yapılmış kişilerden
alacaklar dosyaları ile ilgili olarak faiz başlangıç tarihinden itibaren hesaplanan faizi gösterir.
Formda Dosya no alanına kişilerden alacaklar dosya numarası girilir ve enter tuşuna basılır.
Ekrana dosyaya ilişkin arayüz açılır. Açılan arayüzde “Tamam” butonuna tıklandığında dosya
bilgileri formda hesaplanan faiz bilgisi ile birlikte ilgili alanlarda gösterilir.

Kişi borcu için ödenmek istenilen tutar “yatırılan para” alanına girilip, “yatırılan para
için faiz hesapla” butonuna tıklandığında, yatırılan paranın bir kısmı ana para ödemesi bir
kısmı da faiz için sistem tarafından otomatik olarak hesaplanmaktadır.
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4. Kişilerden Alacaklar Hesabı Genel Dökümü

Kişilerden Alacaklar Genel Dökümü; Belli bir tarih aralığında ve dosya numarası
bazında kişilerden alacaklar hesabına ilişkin muhasebe işlemlerinin detaylı şekilde
gösterildiği rapordur.

E. Hakedişler

Bu menü, muhasebe birimlerince tutulması gereken taahhüt kartlarının say2000i
sistemine girilmesi ve taahhütlere ilişkin ödeme, teminat alma, avans verme ve diğer işlemlere
ilişkin muhasebe kayıtları ile taahhüt kartları arasında bağlantı kurulmasını sağlayan form ve
raporları kapsamaktadır.
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1. Taahhüt Kartı

Taahhüt kartı formu; girişilen taahhütlere ilişkin temel bilgilerin girildiği ve muhasebe
kayıt formunda söz konusu taahhütlerle ilgili olarak yapılan muhasebe işlemlerinin
gösterildiği formdur.
Formun doldurulması;
1- Taahhüde Ait Bilgiler
Kart No: Girişilen taahhüde ilişkin oluşturulan taahhüt dosyasının numarası girilir.
Proje No: Taahhüdün proje numarası girilir.
D.P.T. Onaylı Proje Sıra No: DPT onayından geçmiş taahhütlerin proje numarası girilir.
Kurum Kodu: Taahhüde girişen kurumun ve birimin kodu girilir.
Mük. No:Taahhütte bulunan yüklenicinin vergi numarası girilir.
Taah. Konusu: Taahhüdün konusu (alım, yapım vs.) girilir.
Keşif Bedeli: Taahhüde ilişkin keşif bedeli girilir.
İndirim Oranı: İndirim oranı girilir.
İhale Bedeli: İndirim oranına göre otomatik hesaplanır. İndirim oranı alanının boş geçilmesi
halinde manuel giriş yapılır.
Gerçekleşen Taah. Tutarı (KDV Dahil): Sisteme giriş yapılacak taahhüt kartlarından şimdiye
kadar geçekleşmiş taahhütlerin tutarı girilir.
İhale Kararına Ait Damga Vergisi Alındısının Tarih ve Nosu: İlgili alana girilir.
Söz. Tarihi: Sözleşme tarihi girilir.
İ. Başlama Tarihi: İşe başlama tarihi girilir.
Geç. Kab. Tarihi: Geçici kabul tarihi girilir.
İ. Bitiş Tarihi: İşin bitiş tarihi girilir.
Süre Uzatımı: Taahhüde ilişkin süre uzatımında bulunulmuş ise bu süreler girilir.
Taahhüt İşine Ait Ödeneğin: Tertip bilgileri girilir.
2- Taahhütler
Bu bölümde ilk taahhüt, ilave taahhütler ve fiyat farkları tutarları yıl bazında girilir.
Edinilen Maddi Duran Varlığın/Geçici Kabulden Sonra Edinilen Maddi Duran Varlığın hesap
ve tertip bilgileri girilir.
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Taahhüt bilgileri girildikten sonra “kabul” butonuna tıklanarak girilen taahhüt kartı
kabul edilir.
Muhasebe kayıt formunda kabul edilen taahhüt kartına ilişkin işlemler yapılırken
taahhüt kart numarası girilir ve muhasebe kayıt bilgilerinin karta yansıması sağlanır.
“Taahhüt Göster” butonuna tıklandığında, formun alt kısmında yevmiye tarih ve numarası
bazında taahhüt işlemine ilişkin alınan teminatlar, verilen avanslar ve mahsuplar ile temlik
bilgileri görünür.
“Ödeme/Kesinti” butonuna tıklandığında ise taahhüde ilişkin yapılan ödeme ve
kesintiler görünür.

2. Hakediş Ödeme Planı

Bu rapor ile nakit yetersizliği nedeniyle bütçe emanetine alınan hakedişlere mahsuben
hak sahiplerine sınırlı nakit tutara göre ne miktarda ödeme yapılabileceğine ilişkin adil bir
ödeme planı çıkartılmaktadır. Bütçe Emanetleri hesabında kayıtlı tutarlardan mevcut nakit
durumuna oranlanan bir planı say2000i sistemi üretmektedir.
Nakit mevcudu Ödenecek Nakit Miktarı alanına, Bütçe Emanetleri hesabında kayıtlı
tutarlar toplamı ise Ödeme Alt Limiti alanına girilip RAPOR AL butonuna basıldığında,
Hakediş Ödeme Planı uygulanmak üzere muhasebe yetkililerinin önüne gelecektir.
3. Taahhüt Bilgileri
Muhasebe birimi bazında, tahakkuk dairelerince girişilmiş olan taahhütlerin ne
kadarının tamamlanmış olduğunu gösteren yardımcı bir rapordur. Herhangi bir parametre
formu girilmeksizin menüden iki kez tıklandığında açılır.
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F. Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Tablosu

say2000i sistemi ile birden fazla muhasebe birimi olan idarelerin muhasebe
birimlerinin, birbirleri adına yaptıkları işlemlerin (ödeme, tahsil, mahsup vs.) adına işlem
yapılan muhasebe birimin “Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Tablosu” na otomatik
yansıması sağlanmaktadır. Böylece, adına işlem yapılan muhasebe birimleri, işlemi başlatan
muhasebe birimlerinden evraklar gelmeden aynı anda adına ne tür işlem yapıldığını
öğrenmekte, varsa yanlışlıklar zaman kaybedilmeden düzeltilmektedir. Bu uygulama ile
idarelerin işlem akışını elektronik hesaplaşma şeklinde kararlaştırmaları halinde gereksiz
evrak akışı da engellenebilecektir.
Uygulama kısaca şöyledir (511- Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabına ilişkin
muhasebe işlemlerinin anlatıldığı bölümde detaylı bilgi verilecektir):
İşlemi başlatan (A) Muhasebe Birimi, (B) Muhasebe Birimi adına tahsilat veya ödeme
işlemi yaptığında muhasebe kayıt formunda (B) Muhasebe Biriminin kodunu girmektedir.
Böylece muhasebe işlemi, adına işlem yapılan muhasebe biriminin söz konusu tablosuna
yansımaktadır. Adına işlem yapılan muhasebe birimi sisteme bağlandığında başka bir
muhasebe birimi tarafından adına işlem başlatıldığı mesaj olarak kendisine bildirilmektedir.
Mesajı alan muhasebe birimi söz konusu tabloya girerek adına yapılan işlemi kontrol edip,
“SİF” butonuna tıklayarak işlemi başlatan muhasebe biriminin söz konusu kaydına ilişkin
muhasebe işlem fişinin dökümünü alır. Daha sonra muhasebe kayıt formunda 511-Muhasebe
Birimleri Arası İşlemler Hesabının adına işlem yapılan ekonomik kodunu seçip detay
alanında işlemi başlatan muhasebe biriminin kodu ile işlemi başlatma kaydının yevmiye tarih
ve numarasını girdiğinde kayda ilişkin tutar, tutar alanına otomatik olarak gelir. Kapatma
kaydı onaylandıktan sonra Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Tablosundan işlemi başlatan
muhasebe biriminin kaydı otomatik olarak silinir.
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G. Bütçe Ödenek Hareketleri Formu

BYES Formu; Bütçe Kanunundaki başlangıç ödenekleri ile kesin hesabın
çıkarılmasına esas ödenek hareketlerinin BYES tarafından muhasebe birimlerine otomatik
aktarılmaması halinde merkez muhasebe birimlerince kullanılacak formdur.
Form, merkez muhasebe birimlerince merkezde kullanılacak ödenek hesaplarına
ilişkin (900- Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı, 901- Bütçe Ödenekleri Hesabı, 902Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabı) kayıtların ve taşra muhasebe birimlerine ödenek
gönderilmesine ilişkin işlemlerin ve kayıtların otomatik oluşturulmasını sağlamaktadır.
Aşağıda kısaca form tanıtılacak olup, ödeneklere ilişkin muhasebe işlemlerinin anlatıldığı
bölümde detaylı bilgi verilecektir.
Formun doldurulması;
Saymanlık Kodu: Merkez muhasebe biriminin kodu girilir.
Yıl: Ödenek işlemlerinin ilgili olduğu yıl girilir.
Belge Tür.:Ödenek işlemlerinin türünü gösterir. Başlangıç ödenekleri için “1”, taşraya ödenek
göndermek için “26”, taşraya gönderilen ödeneklerin tenkisi için “27” gibi (Belge türünün
kodları ve hangi tür ödenek işlemini ifade ettiği konusunda ilgili bölümde detaylı bilgi
verilecektir).
Maliye No (Ödeme Emri No): Ödeme emri numarası girilir.
Kurum kodu/Birim Kodu/Fonksiyon kodu/finans kodu/Ekod1-Ekod2: Ödenek işlemlerinin
ilgili olduğu tertip girilir.
Giriş Tarihi: Ödenek işlemlerinin forma girildiği tarih girilir.
Tutar: Ödeneğe ilişkin tutar girilir.
Taşra Saym.: Taşra muhasebe biriminin kodu girilir. Bu alana belge türü “26” ve “27” kodları
girildiğinde giriş yapılabilir.
Formda ilgili alanlar doldurulup “kaydet” butonuna tıklandığında girilen ödenek
işlemi kayıt altına alınır ve anında merkez muhasebe birimi ve taşra muhasebe biriminin
“Ödeme Emri Fişi Oluşturma” tablosuna yansır.
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H. Bütçe Ödenek Hs. Muhasebeleştirme Formu

Merkez muhasebe birimince BYES formundan girilen ödenek işlemleri, hem merkez
muhasebe biriminin hem de taşra muhasebe biriminin “Ödeme Emri Fişi Oluşturma”
tablosuna otomatik olarak yansır.
Merkez muhasebe birimi söz konusu tabloda ilgili satırı seçip “SİF OLUŞTUR”
butonuna tıkladığında merkez muhasebe biriminin yapması gereken ödenek kayıtları otomatik
olarak ve onaylı bir şekilde oluşur ve ekrana gelen mesajla kullanıcıya bildirilir.
Taşra muhasebe birimi de aynı tabloya girerek, merkez muhasebe birimi tarafından
adına yapılmış ödenek işlemini seçip “SİF OLUŞTUR” butonuna tıkladığında muhasebe
biriminde yapması gereken ödenek kayıtları otomatik olarak ve onaylı bir şekilde oluşur ve
ekrana gelen mesajla kullanıcıya bildirilir (Ödenek işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının
anlatıldığı bölümde detaylı bilgi verilecektir).

II.

MUHASEBE KAYIT FORMU
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Muhasebe Kayıt Formu; muhasebe işlemlerinin yapıldığı temel formdur. Hesaplara
ilişkin tüm defter, rapor ve cetveller bu form üzerinden girilen bilgilerden üretilmektedir.
Dolayısıyla bu formda girilen bilgilerin yanlış veya doğruluğu raporları doğrudan
etkileyecektir. Form, sadece düz muhasebe kayıtları yapmanın yanısıra, hesaplara ve
hesaplarla bağlantılı muhasebe dışı işlemlere ilişkin detay kayıtları girilmeye uygun şekilde
tasarlanmıştır. Aşağıda form üzerindeki alanlar hakkında kısaca bilgiler verilmektedir. Detaylı
bilgi, her hesabın özelliğine göre yapılacak muhasebe işlemlerinin anlatıldığı bölümde
verilecektir.
Fiş Tipi MİF/ÖEB: Yapılan muhasebe işleminin niteliğine göre muhasebe fişinin türünün
belirlendiği butonlardır. Eğer yapılan işlem bir ödeme işlemi değilse(bütçe gideri hesabının
çalışmadığı) fiş tipi MİF (muhasebe işlem fişi) seçilecektir. Ödeme (bütçe gideri hesabının
çalıştığı) bir işlem ise fiş tipi ÖEB (ödeme emri belgesi) seçilecektir.
Fiş Durumu: Yapılan muhasebe işlemine ilişkin kaydın hangi aşamada olduğunu gösterir.
B (bekleme) durumu: Fiş durumunun “B” olması, muhasebe kaydının “kabul”
butonuna tıklanarak kabul edildiğini ve işlem numarası alınarak veri tabanında kayıt altına
alındığını gösterir. “B” durumundaki muhasebe kayıtları, ilgili hesapların defter raporlarına ve
hiçbir tablo ve cetvele yansımaz. Henüz muhasebeleşme işleminin gerçekleşmediği, sadece ön
kontrol yapılarak veri tabanına alındığı anlamına gelir.
O (onay) durumu: Bekleme durumundaki muhasebe kaydının yetkili personel
tarafından kontrol edildikten sonra “onay” butonuna tıklanarak onaylandığını ve yevmiye
numarası alınarak muhasebeleştirme işleminin tamamlandığını gösterir. Onay durumunda
olan fişlerdeki kayıtlar, ilgili hesapların defter raporlarına ve diğer rapor ve cetvellere yansır.
D (düzeltme) durumu: Onaylanmış bir fişin, çeşitli sebeplerle yetkili personel
tarafından düzeltme amacıyla “onay iptal” butonuna tıklanması ve ekrana gelen mesajlara
“evet” denildikten sonra fişin almış olduğu durumdur. Fiş üzerinde gerekli düzeltmeler
yapılıp tekrar “kabul” butonuna tıklandığında yeniden sistem tarafından otomatik olarak
işlem numarası verilir. Sistem tarafından daha önce verilmiş olan yevmiye numarasında
herhangi bir değişiklik olmaz.
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D durumunda olan fişler de, B durumundaki fişler gibi aynı özellik gösterir ve bu fişlerdeki
kayıtlar, ilgili defter, cetvel ve raporlara yansımaz.
I (iptal) durumu: Onaylanmış bir fişin düzeltme amacıyla veya tamamen “onay iptal”
butonuna tıklanmak suretiyle iptal edilmesi halinde fişin almış olduğu durumdur. I
durumundaki fişlerdeki kayıtlar da hiçbir şekilde ilgili defter, rapor ve cetvellere yansımaz.
Bir fiş, düzeltme amacı dışında tamamen iptal edilmişse yevmiye numarası da iptal olmuş
olur ve iptal olan yevmiye numarası defter kayıtlarında görünmez.
İşlem no: “Kabul” butonuna tıklandığında sistem tarafından verilen numaradır.
İşlem tarihi: “Kabul” işleminin yapıldığı tarihtir.
Yevmiye no: “Onay” butonuna tıklandığında sistem tarafından verilen ve defter kayıtlarına
yansıyan numaradır.
Yevmiye tarihi: “Onay” işleminin yapıldığı tarihtir.
Hakediş: Taahhüt kartı oluşturulmuş taahhütlere ilişkin muhasebe işlemlerinin ilgili hakediş
kartına yansıması için bu kutucuk işaretlenir.
Hakediş Kart No: Hakediş kartının numarası girilir.
Kurum Kodu/Birim Kodu: Harcama ile ilgili (avans işlemleri dahil) birimin kodu girilir.
Harcama işelmelri dışındaki diğer muhasebe işlemlerinde muhasebe biriminin kodu girilir.
Vergi No: Her türlü ödeme, tahsilat ve diğer işlemlerde ilgililerin vergi numarası girilir.
Vergi numarası kullanılması zorunludur.
Vekalet Vergi No: Hak sahibi adına işlem yapmaya yetkili olan kişiler varsa ve bunlara
herhangi bir ödeme vs. işlemleri yapılıyorsa bu kişilerin vergi numarası girilir.
Açıklama: Yapılan muhasebe işlemine ilişkin kısa açıklayıcı bilgiler girilir.
İptal Sonrası Onay: D (düzeltme) durumunda olan fişleri tekrar onaylı duruma getirmek için
bu butona tıklanır.
Düzelt: (B) bekleme veya D (düzeltme) durumundaki fişler üzerinde herhangi bir değişiklik
yapıldığında bu butona tıklanarak yapılan değişiklik kaydedilir.
Alındı:Alındı belgesi dökülmek istenildiğinde bu butona tıklanır.
MİF: Sistemden muhasebe işlem fişi veya ödeme emri belgesi dökümü alınmak
istenildiğinde bu butona tıklanır.
Yevmiye Tarihini Değiştir: Teknik sebeplerden veya diğer zorunlu sebeplerden dolayı aynı
gün sisteme girilemeyip sonraki günlerde sisteme girilen muhasebe kayıtlarının yevmiye
tarihini ilgili oldukları günün tarihi ile değiştirmek için bu butona tıklanır. Butona
tıklandığında yeni yevmiye tarihinin girileceği ara form açılır. Bu formda yeni tarih girilip
kabul edildiğinde kaydın yevmiye tarihi değiştirilmiş olur.
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İptalli Fişten Düzeltme Fişi Oluştur: Her hangi bir şekilde “onay iptal” yapılan fişi tekrar
düzeltme (D) durumuna getirmek için bu butona tıklanır. Butona tıklandığında iptal
durumundaki fişin işlem numarası alanı boşalır ve fiş üzerinde gerekli düzeltmeler yapıldıktan
sonra “kabul” butonuna tıklanarak işlem numarası alınır ve “iptal sonrası onay” butonuna
tıklanarak fiş tekrar onay durumuna getirilir.
Kayıt sil: Muhasebe kayıt formunun hesap bilgilerinin girildiği alanda hesap veya tutarda
yapılan hatalar, ilgili satır seçilerek “kayıt sil” butonuna tıklanıp silinir ve yeniden giriş yapılır
(Aşağıda muhasebe kayıt formunun hesap bilgilerinin girildiği bölüm gösterilmektedir).

Muhasebe Kayıt Formu Detay Bölümü:

Muhasebe kayıt formunun detay bölümü; hesap bilgileri alanına girilen hesapların
özelliğine göre girilmesi gereken detay bilgilerinin girildiği veya daha önce girilmiş bilgilerin
gösterildiği bölümdür.
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Muhasebe Kayıt Formu Ödenek Bilgileri Bölümü:

Muhasebe kayıt formu ödenek bilgileri bölümü; ödenekle ilgili hesaplardan (bütçe
gideri hesabı, avans hesapları, kullanılacak ödenekler hesabı, ödenekler hesabı veya ödenekli
giderler hesabı) herhangi birisi hesap bilgileri alanına girildiğinde, muhasebe kayıt formunun
alt kısmında bulunan ödenek alanlarında söz konusu tertibe ilişkin ödenek, harcama, tenkis,
avans ve diğer bilgilerin otomatik olarak gösterildiği bölümdür. Muhasebe kaydı sırasında
ödenek durumu bu alanlardan kontrol edilebilir.
Muhasebe Kayıt Formu Kullanıcı Bilgileri Bölümü:

Muhasebe kayıt formu kullanıcı bilgileri bölümü; muhasebe kaydını “kabul” aşamasından
“onay” aşamasına kadar gerçekleştiren kullanıcıların ad ve soyad bilgileri gösterilir.
T.Gön. Butonu: Bir muhasebe kaydı ile daha önce emanete alınmış birden fazla emanet
kapatması yapılması durumunda söz konusu buton kullanılır.

Hesap alanına hesaba ilişkin bilgiler girildikten sonra imleç detay alanında ilgili
emanetin kayıtlara alındığı “emanete alma tarihi” alanına geçer. Bu alana, hangi tarih
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itibariyle kapanmamış emanet kayıtlarını kapatmak istiyorsak o tarih bilgisi girilir
“T. Gön. “Butonuna tıklanır. Tıklandığında ekrana aşağıdaki arayüz açılır.

ve

Açılan arayüzde kapatma yapılacak emanetler seçilip “çıkış” butonuna tıklandığında
kayıtların tamamı muhasebe kayıt formuna yansır.

Böylece tek tek kapatma kayıtları girilmeden toplu bir şekilde kapatma kayıtları
oluşturularak kullanıcıya kolaylık sağlanmış olmaktadır.

III.

RAPORLAR

Muhasebe kayıt formundan girilen ve onaylı durumda olan muhasebe kayıtlarından
üretilen temel defter, cetvel ve raporların bir arada bulunduğu menüdür.
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Bu menü içerisinde büyük defter, yardımcı defter, yevmiye defteri, kasa defteri, aylık
mizan cetveli ve yönetim dönemi defter ve raporları bulunmaktadır. Aşağıda bu raporlara
ilişkin örnekler yer almaktadır.

A. Büyük Defter

Menüde “Büyük Defter” başlığına çift tıklandığında yukarıdaki rapor alma penceresi
ekrana gelir. Belli bir tarih aralığında, istenilen bir veya birden fazla hesaba ilişkin işlemler
“rapor al” butonuna tıklanarak raporlanır. Aşağıda 333- Emanetler hesabına ilişkin büyük
defter rapor örneği gösterilmiştir.
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B. Yardımcı Defterler

Raporlar menüsünde “yardımcı defterler” başlığına çift tıklandığında ekrana
yukarıdaki gösterilen raporlama penceresi gelir. Yardımcı defter raporları ile hesaplara ilişkin
muhasebe işlemleri detaylı bir şekilde raporlanmaktadır. Döküm alınmak istenilen hesap
seçildikten sonra, hesabın belirlenen ekonomik kodlarına göre belli bir tarih aralığındaki tüm
muhasebe işlemleri “rapor al” butonuna tıklanarak raporlanmaktadır. Aşağıda yardımcı defter
raporuna ilişkin örnek gösterilmiştir.
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C. Yevmiye Defteri

Menüde “yevmiye defteri” başlığına çift tıklandığında yukarıdaki pencere ekrana gelir.
Yevmiye defteri, belli bir tarih veya tarih aralığındaki muhasebe kayıtlarının yevmiye bazında
raporlanmasıdır. Aşağıda yevmiye defter dökümüne ilişkin örnek gösterilmiştir.

D. Kasa Defteri

Menüde “kasa defteri” başlığına çift tıklandığında ekrana yukarıdaki pencere gelir.
Kasa defterinde, belli bir tarih veya tarih aralığında kasa işlemlerine ilişkin muhasebe
işlemleri raporlanır. Aşağıda kasa defterine ilişkin rapor örneği gösterilmiştir.
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E. Aylık Mizan Cetveli

Menüde “aylık mizan cetveli” başlığına çift tıklandığında ekrana yukarıdaki pencere
gelir. Ay bilgisi alanına mizan alınacak ay girilir. Yılbaşından itibaren kümülatif mizan
dökümü alınmak istenildiğinde “toplam”, sadece ilgili ayda yapılan muhasebe işlemlerine
ilişkin mizan dökümü alınmak istenildiğinde “aylık” seçeneği işaretlenir. Mizan dökümleri
hesapların ekonomik kodları bazında alınmak istenildiğinde ise, “ayrıntı” seçeneği işaretlenir.
Aşağıda ana hesap bazında ve ekonomik kod bazında alınmış mizan dökümleri gösterilmiştir.
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F. Yönetim Dönemi Defter ve Raporları

Bir yönetim dönemine ilişkin defter ve tabloların raporlandığı menüdür.
1. Mizan Cetveli

Menüde “mizan cetveli” başlığına çift tıklandığında ekrana yukarıdaki pencere gelir.
İstenilen mizan dökümleri yıl bilgisi girilmek suretiyle raporlanır.
2. Uygulama Sonuçları Tabloları
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Menüde “uygulama sonuçları tabloları” başlığına tıklandığında ekrana yukarıdaki
pencere gelir. Yıl bilgisi girilip, form üzerinde rapor alınmak istenilen seçenek işaretlenmek
suretiyle raporlama yapılmaktadır.
Aşağıda uygulama sonuçları tablolarından örnekler gösterilmiştir.

3. Bütçe Giderleri ve Ödeme Emirleri Tablosu

Menüde “bütçe giderleri ve ödeme emirleri tablosu” başlığına tıklandığında ekrana
yukarıdaki pencere gelir. Bütçe yıl bilgisi girilip “rapor al” butonu tıklandığında ilgili yıla
ilişkin ödenekler ve harcamaya ilişkin bilgiler tertip bazında raporlanır.
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Aşağıda bütçe giderleri ve ödeme emirleri tablosu örneği gösterilmiştir.

4. Sayıştay İlamları Cetveli
Sayıştay ilamlarına bağlı kişilerden alacaklara ilişkin borç toplamı ve tahsilat
durumunu gösterir.

I V.

MUHASEBE KONTROL RAPORLARI

Muhasebe kontrol raporları; muhasebe işlemlerine ilişkin hatalı işlemleri tespit ve
kayıtları kontrol etmek maksadıyla üretilmiş olan raporlardır.
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A. Mali Tablolar

Menüde “mali tablolar” başlığına tıklandığında ekrana yukarıdaki pencere gelir. Ay ve
yıl bilgisi girilip “rapor al” butonuna tıklandığında aşağıdaki formatta rapor dökümü alınır.
Söz konusu raporda hesaplar mizan, bilanço, bütçe uygulama sonuçları, faaliyet sonuçları ve
nazım hesaplar sınıflandırmasına uygun olarak raporlanır.

B. Yevmiye Bazında Ters Bakiye Veren Hesaplar

Menüde “yevmiye bazında ters bakiye veren hesaplar” başlığına tıklandığında ekrana
yukarıdaki pencere gelir. Formda kontrol yapılacak hesap seçilir ve rapor alınır. Söz konusu
rapor, hatalı şekilde kapatma (mahsup vs.) yapılan işlemlere ilişkin kayıtları yevmiye tarih ve
numarası bazında gösterir. Rapora göre ilgili alacak veya borç kayıtları kontrol yapılarak
varsa detay bilgilerindeki hatalar düzeltilir.
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C. Mizan Kontrol Raporları

Menüde “mizan kontrol raporları” başlığına tıklandığında ekrana yukarıdaki pencere
gelir. Mizanda ters artık veren hesap kontrol raporu seçeneği seçilip rapor alındığında;
mizanda hesap bazında ters artık veren hesaplar raporlanır. Hesap denklikleri kontrol raporları
seçilip rapor alındığında ise, birbirleriyle karşılıklı çalışan hesaplar arasındaki denklik ilişkisi
bozulmuş olanlar raporlanır. Bu hata raporlarına göre, hatalı olan hesapların yardımcı defter
kayıtları incelenerek hatalı kaydın yevmiye tarih ve numarası tespit edilir.
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D. Tertip Girilen Hesaplar Kontrol Cetvelleri

Menüde “tertip girilen hesaplar kontrol cetvelleri” başlığına tıklandığında ekrana
yukarıdaki pencere gelir. Formda kontrol edilmek istenilen hesap seçilip “rapor al” butonuna
tıklandığında, seçilen hesabın ters bakiye veren tertipleri ve tutarları raporlanır. Rapor
sonucuna göre ilgili hesabın yardımcı defter kayıtlarından yevmiyeler kontrol edilerek hatalı
yevmiye tespit edilir. Raporun formatı aşağıda gösterilmiştir.
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E. Tertipli Hesaplar Kontrol Raporları

Menüde “tertipli hesaplar kontrol raporları” başlığına tıklandığında ekrana yukarıdaki
pencere gelir. Söz konusu kontrol raporları bütçe giderleri, avans, kullanılacak ödenekler,
ödenekler ve ödenekli giderler hesaplarının tertip bazında kümülatif borç, alacak ve
kalanlarının gösterildiği ve hesapları karşılıklı olarak tertip bazında kontrol yapmaya yarayan
raporlardır.
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V.

DEVİR İŞLEMLERİ

Devir işlemleri menüsü; say2000i sistemine geçiş işlemleri için kullandığımız
menüdür. Devir tarihindeki (2006 yılı açılış kaydı baz alınacaktır) mizan hesaplarının kalan
tutarları üzerinden devir yapılır. Devir işlemleri aşağıda da açıklanacağı üzere “devir
defterleri bilgi giriş” formu ile yapılır.

A. Devir 1 Numaralı MİF Girişi

Devir defter bilgi giriş formundan girilen kayıtların kümülatif olarak yansıdığı
formdur. Yılın açılış kaydını gösterir. Sisteme dahil olan muhasebe birimlerinin yeni yıl açılış
kayıtları sistem tarafından otomatik oluşturulur.
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B. Devir Defterleri Bilgi Girişi

say2000i sistemine yeni dahil olacak muhasebe birimlerinin yılın ilk açılış kaydının
oluşturulması bu form ile sağlanmaktadır. Forma, yeni yıla devir veren her hesap, ekonomik
kod bazında, yevmiye tarih ve numarası ile giriş yapılır. Kabul işleminden sonra “SİF
OLUŞTURMA” butonuna tıklandığında girilen hesabın 1 nolu muhasebe işlem fişi formuna
yansıması sağlanır.
Formun doldurulması;
Kurum kodu: Tertip bazında girilmesi gereken hesaplar (avans, maddi duran varlıklar,
ödenek hesapları) girilirken ilgili tertibin kurumsal kodu girilir. Tertip girişi gerektirmeyen
hesaplarda muhasebe biriminin kurumsal kodu girilir.
İşkod: Devreden hesabın borç veya alacak devir vermesi durumuna göre borç devir verenler
için “1” , alacak devir verenler için “2” girilir.
Heskod: İlgili hesabın kodu girilir.
Kurumkod/fonksiyonel/finans: Tertip bilgileri girilir.
Ekod: Hesabın ekonomik kodları girilir.
Vergi Kimlik No: Her türlü ödeme, tahsilat ve diğer işlemlerde ilgililerin vergi numarası
girilir. Vergi numarası kullanılması zorunludur (Vergi kimlik numarasının tespit edilememesi
durumunda muhasebe biriminin vergi kimlik numarası girilir).
Hes.Al.Tarihi: Yardımcı defter kayıtlarına göre alınan emanet niteliğindeki hesapların
manuel defter kayıtlarının (sadece devir veren kayıtlar) yevmiye tarihi girilir.
Hes. Al. No: Yardımcı defter kayıtlarına göre alınan emanet niteliğindeki hesapların manuel
defter kayıtlarının (sadece devir veren kayıtlar) yevmiye numarası girilir.
Çek no: Devir veren Verilen çekler ve gönderme emirlerinin çek veya gönderme emri
numarası girilir.
Tutar: Devir veren hesabın yardımcı defter kayıtlarındaki tutarı girilir.
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Yukarıda belirtilen temel bilgiler girildikten sonra “kabul” işlemi yapılır ve “mif oluştur”
butonuna basılarak girilen kaydın 1 nolu muhasebe işlem fişi formuna yansıması sağlanır.

C. Devreden Hesaplar

Menüde “devreden hesaplar” başlığına tıklandığında ekrana yukarıdaki form gelir. Bu
rapor ile rapor tarihi itibariyle seçilen hesabın devir veren yevmiye kayıtları raporlanır.

VI .

MUHASEBE REFERANS BİLGİLERİ
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Muhasebe kayıt formu ve diğer formlarda yapılan muhasebe işlemlerinde kullanılan
referans bilgilerinin yer aldığı menüdür. Bu menü altında yer alan referans bilgilerinden, bilgi
ve kontrol amaçlı sorgulama yapılabilir.

A. Muhasebe Birim Kodları ve Çalıştıkları Bankalar

Menüde “Muhasebe Birim Kodları ve Çalıştıkları Bankalar” başlığına çift
tıklandığında yukarıdaki form açılır. Bu forma, muhasebe biriminin çalıştığı ve hesabının
bulunduğu bankanın veya bankaların şube kodları ve hesap numaraları girilir. Bu forma
girilen bilgiler, muhasebe kayıt formunda çek ve gönderme emirlerine ilişkin işlemler
yapılırken otomatik olarak gelecektir.

B. Banka Bilgileri Güncelleme Formu

Menüde “banka bilgileri güncelleme formu” başlığına tıklandığında yukarıdaki form
ekrana gelir.
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Banka bilgileri güncelleme formu; ilgililere yapılan ödemelerde ilgili kişilerin
hesaplarının bulunduğu banka şube kodları ve hesap numaralarının güncellendiği formdur. Bu
formda yeni bilgiler girilebilir veya var olan bilgiler vergi numarası bazında sorgulanıp
güncellenebilir.

C. Daire Bilgileri (Kurumsal Kod 4 Düzey)

Menüde “Daire Bilgileri (Kurumsal Kod 4 Düzey)” başlığına tıklandığında ekrana
yukarıdaki gelir. Bu referans bilgisi Bütçe Kanunundaki kurumsal kodların tabloya
merkezden girilmesi oluşur. Bu tabloda tanımlı olmayan kurumsal kodlara ilişkin hiçbir işlem
yapılamaz.

D. Daire ve Birim Bilgileri

Menüde “Daire ve Birim Bilgileri” başlığına çift tıklandığında ekrana yukarıdaki form
gelir. Bu form, kurumsal kodun 5. düzeyine göre merkezden girilen bilgilerle oluşturulur.
40

Özel Bütçeli İdareler
say2000i Uygulama Eğitim Kılavuzu

TC Maliye Bakanlığı
Muhasebat Genel Müdürlüğü

Kurumsal kodun 5. düzeyinde yer alacak harcama yetkililerinin isimlerinin idarelerce
merkeze (say2000i uygulama birimi) bildirilmesi gerekir. Bu bilgilere göre 5. düzeye birim
kodları verilmektedir. Özellikle harcama ve avans işlemlerinde harcama yetkililerinin birim
kodunun kullanılması zorunludur.

E. Daire ve Birim Bilgileri Talep Formu

Yeni harcama yetkililerinin ortaya çıkması veya mevcutların isminin değiştirilmesi
durumunda yukarıdaki forma giriş yapılır ve kabul edilir. Muhasebe biriminin talebi
doğrultusunda merkezden (say2000i uygulama) gerekli tanımlamalar yapılır.

F. Hesap Bilgileri

Menüde “Hesap Bilgileri” başlığına çift tıklandığında yukarıdaki tablo açılır. Hesap
bilgileri tablosu, muhasebe biriminin muhasebe işlemlerinde kullanacağı hesapların (detaylı
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hesap planı) tanımlı olduğu tablodur. Bu tabloda kayıtlı olmayan hesaplara ilişkin muhasebe
işlemleri yapılamaz. Detaylı hesap planına yeni hesaplar veya ekonomik kodların eklenmesi
gerektiğinde mutlaka merkeze bildirilmesi ve gerekli incelemelerden sonra tanımlanması
gerekir.

G. Bütçe Tertipleri

Menüde “Bütçe Tertipleri” başlığına çift tıklandığında yukarıdaki tablo açılır. Bütçe
tertipleri tablosu, kurumların bütçelerinde yer alan tertiplerdir. Yılı içerisinde kullanılacak
tertiplerin bu tabloya tanımlı olması gerekir. Kurumlarca merkeze (say2000i uygulama)
bildirilen bütçe tertipleri merkezden bu tabloya tanımlanır. Bu tabloda yer almayan tertiplere
ilişkin muhasebe işlemleri yapılamaz.

H. Banka Şubeleri

Menüde “Banka Şubeleri” başlığına tıklandığında yukarıdaki tablo açılır. Tabloda tüm
bankaların şube kodları ve isimleri yer alır. Sorgu ve bilgi amaçlı tablodur. Muhasebe
işlemleri sırasında bu tablodaki bilgilerden yararlanılır.
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İ. İcra Daireleri

Menüde “icra dairleri” başlığına tıklandığında yukarıdaki tablo açılır. Tabloda tüm
icra dairelerinin kodu ve isimleri yer almaktadır. İcra işlemlerinde bu tablo bilgilerinden
yararlanılır.

J. Faiz Tablosu

Menüde “faiz tablosu” başlığına tıklandığında yukarıdaki tablo açılır. Tabloda
dönemler itibariyle faiz oranları yer alır. Kişilerden alacaklara ilişkin faiz hesaplamalarında
tablo bilgilerinden yararlanılır.
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VI I .

DİĞER İŞLEMLER VE RAPORLAR

Diğer işlemler ve raporlar menüsü; muhasebe işlemlerine yardımcı nitelikte rapor ve
formların olduğu menüdür.

A. Ödenek Bakma

Menüde “Ödenek Bakma” başlığına çift tıklandığında yukarıdaki form ekrana gelir.
Ödenek bakma formu, herhangi bir bütçe tertibine ilişkin ödenek durumunu detaylı bir şekilde
gösterir. Formda tertibe ilişkin alanlar (kurumsal kod, fonksiyonel kod, ekonomik kod)
doldurulduktan sonra söz konusu tertibe ilişkin ödenek, harcama, avans ve kullanılabilir
ödenek durumu ilgili alanlarda gösterilir.
Formda “rapor al” butonuna tıklandığında, söz konusu tertiple ilgili işlem yapan tüm
harcama birimlerinin bilgileri ekrana raporlanır.
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B. Ay Sonu Muhasebeleştirme İşlemleri

Menüde “ay sonu muhasebeleştirme işlemleri” başlığına çift tıklandığında yukarıdaki
form ekrana gelir. Söz konusu form;ödeneğine dayanılarak yapılan bütçe giderlerine ilişkin
ödenekli gider kaydının ( Ödenekli giderler hesabı borç, kullanılacak ödenekler hesabı alacak
kaydı) otomatik olarak yapılmasını sağlayan formdur.
İlgili ay: ödenekli gider kaydı oluşturulacak ay bilgisi girilir.
Kurum kodu: Muhasebe biriminin kurumsal kodu girilir.
T.Vergi No: Muhasebe biriminin vergi numarası girilir.
İlgili alanlar doldurulduktan sonra “Ödenekli Giderleri Muhasebeleştir” butonuna
tıklandığında sistem otomatik olarak ödenekli gider kaydını B (bekleme) durumunda oluşturur
ve işlem numarasını mesaj ile kullanıcıya bildirir.

Oluşan kayıt, muhasebe kayıt formunda işlem numarası ile sorgu yoluyla ekrana
getirilir ve onay işlemi gerçekleştirilir.
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C. Bankaya Gönderilecek Ayrıntı Listesi

Bankaya gönderilen gönderme emirleri ile birlikte ayrıntı lisesi denilen ve aynı
gönderme emri numarası ile ödeme kaydı muhasebeleşen ilgililerin listesi gönderilir. Bu
listenin sistemden otomatik olarak alınması için bu form kullanılır.
Menüde “Bankaya Gönderilecek Ayrıntı Listesi” başlığına tıklandığında yukarıdaki
form ekrana gelir. Tarih ve gönderme emri numarası girilip “rapor al” butonuna tıklandığında
aşağıdaki formatta liste raporlanır.

D. Gönderme Emri Teslim Tutanağı

Menüde “Gönderme Emri Teslim Tutanağı” başlığına tıklandığında yukarıdaki form
ekrana gelir.
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Gönderme Emri Teslim Tutanağı formu; bankaya görevli muhasebe personeli
tarafından teslim edilecek gönderme emirlerine ilişkin tutanağın sistem tarafından
dökülmesini sağlar.
Formda ilgili alanlar doldurulup rapor al butonuna tıklandığında aşağıdaki formatta
tutanak dökümü alınır.

E. Şifre Değiştirme

Menüde “şifre değiştirme” başlığına tıklandığında yukarıdaki form ekrana gelir.
Şifre değiştirme formu; say2000i sistemine bağlanabilmek için merkez (say2000i uygulama)
tarafından verilen şifre bilgisinin kullanıcı tarafından değiştirilmesini sağlayan formdur.
Formda belirtilen alanlar doldurulup değiştir butonuna tıklandığında say2000i kullanıcı şifresi
değiştirilmiş olur.
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F. Yetki Değiştirme

Menüde “Yetki Değiştirme” başlığına tıklandığında yukarıdaki form ekrana gelir.
Form ile muhasebe birim yetkilisi tarafından, muhasebe işlemleri yapmaya yetkili personelin
say2000i işlemlerine ilişkin yetki seviyelerinin değiştirilmesi sağlanır.
Kullanıcı kodunuz: Yetki değiştirmeye yetkili personelin kullanıcı kodu girilir (Merkezden bu
kullanıcıların yetkili olarak tanımlanması gerekir).

G. Diğer Raporlar

Diğer raporlar; muhasebe işlemlerini kontrol etmeye yarayan yardımcı raporlardır.
Aynı hesap grubunu oluşturan raporlar bir arada toplanmıştır.
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1. Bütçe Gideri ve Ödenek Raporları

Bütçe giderleri ve ödenek raporları; bütçe gideri ve ödeneklere ilişkin değişik
formatlarda hazırlanmış raporladır.
a. Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıf.(Ekod2)

Menüde “Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıf.(Ekod2)” başlığı çift tıklandığında
yukarıdaki form ekrana gelir. Bütçe giderlerinin, ekonomik kodun ilk iki düzeyinde
raporlanması için kullanılır.
Formda ilgili alanlar doldurulduktan sonra rapor al butonuna tıklanarak raporlama
yapılır. Kurumsal kod parametresine göre tüm kurumların veya istenilen belirli bir kurumun
bütçe giderleri raporlanabilir.
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b. Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıf.(Ekod4)

Menüde “Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıf.(Ekod4)” başlığı çift tıklandığında
yukarıdaki form ekrana gelir. Bütçe giderlerinin, ekonomik kodun dört düzeyinde
raporlanması için kullanılır.
c. Bütçe Gid. ve Ödeme Emirleri Cetveli(Kkod 4 Düzey)

Menüde “Bütçe Gid. ve Ödeme Emirleri Cetveli(Kkod 4 Düzey)” başlığına çift
tıklandığında yukarıdaki form ekrana gelir. Bütçe giderleri ve ödeneklerin, kurumsal kodun
dört düzeyinde raporlanması için kullanılır.
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d. Bütçe Gid. ve Ödeme Emirleri Cetveli(Kkod 5 Düzey)

Menüde “Bütçe Gid. ve Ödeme Emirleri Cetveli(Kkod 5 Düzey)” başlığına çift
tıklandığında yukarıdaki form ekrana gelir. Bütçe giderleri ve ödeneklerin, kurumsal kodun
beş düzeyinde raporlanması için kullanılır.
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e. Ödenek Üstü Kontrol Raporları

Menüde “Ödenek Üstü Kontrol Raporları” başlığına çift tıklandığında yukarıdaki form
ekrana gelir. Ödenek üstü yapılan harcamaları raporlamak için kullanılır. Kurumsal kodun
dört düzeyi, beş düzeyi ve hem dört düzey hem de beş düzeyi bir arada olmak üzere üç
formatta rapor alınabilir. Aşağıda kurumsal kodun beş düzeyine göre alınmış rapor
gösterilmiştir.

52

Özel Bütçeli İdareler
say2000i Uygulama Eğitim Kılavuzu

TC Maliye Bakanlığı
Muhasebat Genel Müdürlüğü

2. Sosyal Güvenlik Kesinti Raporları

Sosyal Güvenlik Kesinti Raporları; memurlardan ve kurumdan yapılan emekli sandığı
kesintilerine ilişkin raporlardır.
a. Emekli Kesintileri İcmal ve İhbar Fişi

Menüde “Emekli Kesintileri İcmal ve İhbar Fişi” başlığına çift tıklandığında
yukarıdaki form ekrana gelir. Memurlardan ve kurumdan yapılan kesintiler, emekli sandığının
hesabına aktarılmak üzere ilgili bankaya gönderme emri ile aktarma yapılırken söz konusu
rapor alınır. Raporda; hangi kurumdan, ne kadar, hangi tür kesinti yapıldığına ilişkin bilgiler
vardır.
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b. Kurumlar Kesenek Defteri

Menüde “Kurumlar Kesenek Defteri” başlığına çift tıklandığında yukarıdaki form
ekrana gelir. Kurumsal bazda ve aylar itibariyle emekli sandığı kesintilerini gösterir.

c. Kurumlar Yıllık İcmal Bordrosu

Menüde “Kurumlar Yıllık İcmal Bordrosu” başlığına çift tıklandığında yukarıdaki
form ekrana gelir. Kurum bazında ve aylar itibariyle kümülatif emekli sandığı kesintilerini
gösterir.
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3. Diğer Kontrol Raporları

Diğer Kontrol Raporları; muhasebe işlemlerine ilişkin değişik parametrelerde ve
formatta üretilen, muhasebe birimlerinin işlemlerini kontrol ve kolaylaştırıcı raporlardır.
a. Mizan Cetveli (Günlük)
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Menüde “Mizan Cetveli (Günlük)” başlığına çift tıklandığında yukarıdaki form ekrana
gelir. Belli bir tarih itibariyle mizan cetvel dökümü almak için kullanılır. Mizan cetvelinin
alınacağı tarih ilgili alana girildiğinde, o tarihe kadar kümülatif (Toplam) veya sadece o tarihe
ilişkin mizan dökümü alınabilir.

b. Günlük Hesap Kontrol Cetveli

Menüde “Günlük Hesap Kontrol Cetveli” başlığına çift tıkladığında yukarıdaki form
ekrana gelir. Raporun alındığı tarihte, işlem gören hesaplar raporlanır.
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c. Günlük Fiş Kontrol Raporu

Menüde, “Günlük Fiş Kontrol Raporu” başlığına çift tıklandığında yukarıdaki form
ekrana gelir. Rapor tarihi itibariyle yapılan muhasebe kayıtları raporlanır.
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d. Onay Bekleyen Fişler Dökümü

Menüde “Onay Bekleyen Fişler Dökümü” başlığına çift tıklandığında yukarıdaki form
ekrana gelir. Muhasebe birimince muhasebe kayıt formuna girilmiş, ancak onaylanmamış
kayıtlar raporlanır.

e. İptal Edilen Fişler Dökümü

Menüde, “İptal Edilen Fişler Dökümü” başlığına çift tıklandığında yukarıdaki form
ekrana gelir. Muhasebe birimince çeşitli sebeplerle iptal edilen muhasebe kayıtları raporlanır.
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f. Alındı Belgesi Kontrol Raporu

Menüde “Alındı Belgesi Kontrol Raporu” başlığına çift tıklandığında yukarıdaki form
ekrana gelir. Alındı belgesi dökülen kayıtlara ilişkin yevmiye tarih ve numarası, hesap kodu,
alındı numarası ve tutar bilgileri raporlanır.
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g. Alındı Belgesi Kontrol Raporu (Hesap Kodu)

Menüde “Alındı Belgesi Kontrol Raporu (Hesap Kodu)” başlığına çift tıklandığında
yukarıdaki form ekrana gelir. Hesap kodu bazında alındı belgesi dökülen kayıtlar raporlanır.

h. Eczane İlaç Katılım Payları

Menüde “Eczane İlaç Katılım Payları” başlığına çift tıklandığında yukarıdaki form
ekrana gelir. Bu rapor belli bir tarih aralığında eczane bazında kesilen %20 katılım paylarının
yevmiye tarih ve numaralarını gösterir.
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i. Kişi veya Kurumlara Yapılan Ödemeler

Menüde “Kişi veya Kurumlara Yapılan Ödemeler” başlığına çift tıklandığında
yukarıdaki pencere ekrana gelir. Belli bir tarih aralığında kişi veya kurumlara çeşitli şekillerde
(avans, borç vb.) yapılan ödemelerin yevmiye tarih ve numarası bazında raporlanması için
kullanılır.
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j. Avans Hesapları Kontrol Raporları

Menüde “Avans Hesapları Kontrol Raporları” başlığına çift tıklandığında yukarıdaki
pencere ekrana gelir. Avans hesaplarının kurum, birim ve tertip bazında kayıtlarının
raporlanması için kullanılır.
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k. Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı Raporları

Menüde “Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı Raporları” başlığına çift tıklandığında
yukarıdaki pencere ekrana gelir. Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabına ilişkin genel ve detay
bazda kayıtların raporlanması için kullanılır.
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l. Emanet Niteliğindeki Hesaplar Kalan Dökümü

Menüde “Emanet Niteliğindeki Hesaplar Kalan Dökümü” başlığına çift tıklandığında
yukarıdaki pencere ekrana gelir. Bu rapor; borç kaydı, alacak kaydının yevmiye tarih ve
numarası ile veya alacak kaydı, borç kaydının yevmiye tarih ve numarası ile bağlantılı olan
hesapların kalan (devreden-mahsup edilmemiş-kapanmamış) veren kayıtlarının yevmiye tarih
ve numarası bazında raporlaması için kullanılır.

m. Fatura Bilgileri Dökümü

Menüde “Fatura Bilgileri Dökümü”başlığına tıklandığında yukarıdaki pencere ekrana
gelir.
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n. T.Vergi Numarası Bazında Kalan Dökümü

Menüde “T.Vergi Numarası Bazında Kalan Dökümü” başlığına tıklandığında
yukarıdaki pencere ekrana gelir.

65

Özel Bütçeli İdareler
say2000i Uygulama Eğitim Kılavuzu

TC Maliye Bakanlığı
Muhasebat Genel Müdürlüğü

VI I I .

FİŞ DÜZELTME İŞLEMLERİ

Fiş düzeltme işlemleri menüsü; bütçe gideri, avans, ödeme emri gibi bütçe tertibi
bazında giriş yapılan kayıtların ekonomik kod dışındaki kurumsal, fonksiyonel ve finans
kodlarında söz konusu kayıtları onay iptal yapmadan değişiklik yapmaya yarayan formların
bulunduğu menüdür.
Muhasebe birimleri, bu menü altında bulunan fiş düzeltme (bütçe giderleri) formu ile
fiş düzeltme (ödeme emri- tenkis) formlarını kullanacaklardır. Diğer formlar merkezdeki
(say2000i uygulama) kullanıcılar tarafından kullanılabilir, muhasebe birimlerinin yetkisi
yoktur.
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A. Fiş Düzeltme (Bütçe Gideri)

-

Menüde “Fiş Düzeltme (Bütçe Gideri)” başlığına çift tıklandığında ekrana yukarıdaki
form açılır.
Formda, düzeltme yapılacak kayıt işlem numarası veya yevmiye numarası ile
sorgulanır.
Kayıtlı tertip alanına, ilgili kaydın mevcut tertip bilgileri gelir.
Olması gereken yeni kurumsal kod, “Yeni Kurum Kodu” alanına girilir. Enter tuşuna
basılır.(Eğer tertibin sadece fonksiyon veya finans kodunda düzeltme yapılacaksa,
yeni kurum kodu alanına mevcut kaydın kurumsal kodu aynen girilir)
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-

İmleç, formda yeni tertip bölümünde fonksiyon kodu alanına gelir. Fonksiyon ve
finans kodlarında değişiklikler varsa girilir. Aynı kayıtta tertipli başka hesaplar varsa,
onlara ilişkin düzeltmeler de yapılıp KABUL butonuna basılır. Eğer, düzeltme yapılan
fişle ilgili ay sonu ödenekli gider kaydı yapılmış ise, sistem ay sonu kaydın
güncellenmesi gerektiğini ekrana gelen aşağıdaki mesaj ile bildirir.

-

Gelen mesajda Tamam butonu tıklanır. Ekrana düzeltmenin yapıldığına dair aşağıdaki
mesaj gelir.

-

Bu işlemden sonra, daha önce gelen mesaj doğrultusunda ay sonu ödenekli gider kaydı
güncellenir.

B. Fiş Düzeltme ( Ödeme Emri - Tenkis)
Menüde “Fiş Düzeltme ( Ödeme Emri - Tenkis)” başlığına çift tıklandığında ekrana
aşağıdaki form gelir.
Fiş Düzeltme (Ödeme Emri - Tenkis) formu; BYES den gelen ve otomatik olarak
oluşturulan ödeme emri veya tenkis kayıtlarını iptal etmeden, kurumsal kodlarının beşinci
düzeylerinde düzeltme yapılmasını sağlayan bir formdur.
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-

Ödeme emri veya tenkis kaydının işlem veya yevmiye numarası ile kayıt sorgulanır.
Formun kayıtlı tertip alanına bilgiler otomatik gelir.
Yeni Birim alanına tıklandığında, Kayıtlı Tertip alanındaki tertip bilgileri buraya
yansır.
Birim alanına yeni birim kodları girilerek KABUL butonuna tıklanır. Ekrana
düzeltmeye ilişkin aşağıdaki mesaj gelir.
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Bu bölümde, genel olarak say2000i sisteminde muhasebe kayıt işlemleri anlatılacaktır.
Her hesaba ilişkin kayıt örnekleri yapmak yerine, farklı özellik gösteren hesap işlemleri
gruplandırılarak bu işlemlere ilişkin kayıt örnekleri verilmiştir. Muhasebe kayıtları
yapılırken söz konusu hesaplara ilişkin temel işlemlerden örneklemeler yapılmıştır.
Sistemde yapılmış örnek kayıtlar, idarelerin muhasebe yönetmeliklerinde benzer hesaplar
için öngörülmüş kayıtları yapabilmelerine imkan sağlayacak şekilde genel niteliktedir.

I.

KASA, BANKA, ÇEK VE GÖNDERME EMİRLERİ İŞLEMLERİ

A. Kasa İşlemleri
Kasaya emanet olarak 100 YTL yatırılmıştır.

-

Muhasebe Kayıt Formu açılır.
Kurum kodu ve birim kodu alanına muhasebe biriminin kurum birim kodu girilir.
Enter tuşuna basılarak imleç açıklama alanına getirilir.
Açıklama alanına kayda ilişkin kısa açıklayıcı bilgiler girilir, enter tuşuna basıldığında
imleç hesap bilgilerinin girildiği bölümde “İş. K.” İşlem kodu alanına gelir.
İşlem kodu alanına hesap borç çalışacaksa “1”, alacak çalışacaksa “2” girilir. Örnekte
100- Kasa hesabı için “1” girilir ve enter tuşuna basılır. İmleç “Hes. K.” Hesap kodu
alanına gelir.
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-

-

-

-

-

Hesap kodu alanına ilgili hesabın kodu girilir. Örnekte Kasa hesabı için 100 girilir.
Enter tuşuna basıldığında ekonomik kodu olmayan hesaplarda imleç tutar alanına
geçer. Ekonomik kodu olan hesaplarda ekonomik kod alanına geçer. Örnekte imleç
tutar alanına gelir. Tutar bilgisi girilir ve enter tuşuna basılır. İmleç alt satıra geçer.
Alt satırda işlem kodu (İş. K.) alanına “2” girilir, enter tuşuna basılır.
İmleç hesap kodu alanına gelir. Emanet hesabın kodu girilir ve enter tuşuna basılır.
İmleç ekonomik kod alanına gelir. Kayıt yapılacak hesabın ekonomik kodu biliniyorsa
ekonomik kod girilir. Ekonomik kod bilinmiyorsa kısa yol tuşu olarak klavyede F4
tuşuna basılır. Yukarıdaki resimde görüleceği gibi ilgili hesaba ilişkin ekonomik
kodları gösterir arayüz açılır ve buradan ilgili ekonomik kod seçilir.
İmleç tutar alanına gelene kadar enter tuşuna basılır.
Tutar bilgisi girilir veya kaydın borç alacak tutar dengesi F6 kısa yol tuşuna basılarak
sağlanır.

KABUL butonuna tıklanarak muhasebe işlemi kayıt altına alınır ve sistem tarafından
otomatik işlem numarası verilir.
İşlem numarası verildikten sonra aşağıda gösterilen mesaj ekrana gelir.

Eğer yapılan kayda ilişkin muhasebe işlem fişi dökümü alınmak istenirse, gelen
mesaja EVET butonuna tıklanarak döküm alınabilir.
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-

İşlem numarası alındıktan sonra ONAY butonuna tıklanarak, kayıt onaylanır ve sistem
tarafından otomatik olarak yevmiye numarası verilir.
Onay işlemi ile birlikte kayıt tamamlanmış olur.

Yukarıda muhasebe kaydının yapılmasına ilişkin anlatılan süreç ( hesap bilgilerinin
girilmesi, kabul, onay işlemleri) benzer diğer kayıtlar için de aynı özellik göstermesi
nedeniyle sonraki örnekler anlatılırken tek tek belirtilmeyecektir.
100 YTL lik kasa fazlası, bankaya gönderilmiştir.
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-

Önceki kayıtta olduğu gibi kurum kodu ve birim kodu alanları girilip, imleç hesap
bilgilerinin girildiği alana getirilir.
İşlem kodu alanına “1” girilir, enter tuşuna basılır.
İmleç hesap kodu alanına gelir. Hesap kodu olarak 108- Diğer Hazır Değerler Hs.
Kodu girilir, enter tuşuna basılır.
İmleç ekonomik kod alanına gelir. Klavyede F4 kısa yol tuşuna basılır. Açılan
arayüzde ilgili ekonomik kod seçilir.
Enter tuşuna basılır, imleç tutar alanına gelir ve tutar girilir. Enter tuşuna basılır.
Alt satırda işlem kodu “2” girilir, enter tuşuna basılır.
İmleç hesap kodu alanına gelir. Hesap kodu alanına 100 girilir ve enter tuşuna basılır.
İmleç tutar alanına gelir. F6 kısa yol tuşuna basılarak borç alacak tutar dengesi
sağlanır.
KABUL butonuna tıklanarak işlem numarası, daha sonra ONAY butonuna tıklanarak
yevmiye numarası alınır.

Emanetteki 100 YTL ilgilisine ödenmiştir.

-

Kurum ve birim kodu girilir, enter tuşuna basılır.
Vergi numarası alanına ilgilinin vergi numarası girilir, enter tuşuna basılır.
İmleç işlem kodu alanına gelir. İşlem kodu “1” girilir enter tuşuna basılır.
İmleç hesap kodu alanına gelir. Hesap kodu “333” girilir enter tuşuna basılır.
İmleç ekonomik kod alanına gelir. Ekonomik kod bilgisi girildikten sonra enter tuşuna
basılır.
İmleç detayda “Em. Al. Tar.” alanına gelir. Bu alana emanetin hesaplara alacak olarak
kaydedildiği tarih girilir, enter tuşuna basılır.
İmleç “Em.Al.No.” alanına gelir. Bu alana emanetin hesaplara alacak olarak
kaydedildiği yevmiyenin numarası girilir, enter tuşuna basılır.
İmleç tutar alanına gelir. Bu sırada detay alanında söz konusu emanete ilişkin borç ve
alacak bilgileri görünmektedir. Tutar bilgisi girilir, enter tuşuna basılır.
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-

Alt satıra 100- Kasa hesabına ilişkin bilgiler girilip kaydın borç alacak dengesi
sağlandıktan sonra KABUL ve ONAY butonlarına tıklanarak işlem numarası ve onay
numarası alınır.

B. Banka, Çek ve Gönderme Emirleri İşlemleri
Bankadan gelen dekonttan kasa fazlası 100 YTL nin hesaba yatırıldığı anlaşılmıştır.

-

Kurum ve birim kodu bilgileri girilir, enter tuşuna basılır.
Vergi no alanına, muhasebe biriminin vergi numarası girilir. Muhasebe biriminin iç
işlemlerinde, muhasebe biriminin vergi numarası girilir.
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-

-

-

Önceki kayıtlarda anlatıldığı şekilde hesap bilgileri alanına işlem kodu “1”, hesap
kodu “102”, ekonomik kod “1” girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç muhabir banka alanına gelir. Enter tuşuna basıldığında banka şube kodları ve
hesap numaralarının bulunduğu arayüz açılır. Arayüzden ilgili satır seçilir tamam
butonuna tıklanır. Enter tuşuna basılır.
İmleç tutar alanına gelir. Tutar bilgisi girilir. Enter tuşuna basılır.

İkinci satıra işlem kodu “2”, hesap kodu “108”, ekonomik kod “1” girilir ve enter
tuşuna basılır.
İmleç tutar alanına gelir. Tutar bilgisi girilir.
KABUL ve ONAY butonlarına tıklanarak kayıt tamamlanır.

Emanetteki 300 YTL nin ilgilinin hesabına aktarılması için gönderme emri
düzenlenmiştir.
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-

-

Diğer bilgiler girilip hesap bilgileri alanına gelinir.
Emanetten çıkış yapılacağı için 333 Hesap işlem kodu “1” girilir.
Önceki kayıtlarda anlatıldığı şekilde ilgili emanetin, emanete alma tarih ve numarası
girildikten sonra tutar bilgisi girilir. Enter tuşuna basılır.
Alt satırda işlem kodu “2” , hesap kodu 103 girilir ve enter tuşuna basılır.
İmleç ekonomik kod alanına gelir. Gönderme emri olduğu için ekonomik kod “2”
girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç Öd/Mek. No (gönderme emri no, çek no ) alanına gelir.Gönderme emri
numarası girilir. Örnekte “100” girilmiştir. Enter tuşuna basılır.
İmleç Muhasebe biriminin banka şube kodu ( Muhabir Bank/şub. Kod.) alanına gelir
ve ekrana muhasebe biriminin hesaplarına ilişkin banka şube kodları ve hesap
numaralarının bulunduğu arayüz gelir. Bu arayüzden ilgili hesabın bulunduğu satır
seçilir.Tamam butonuna tıklanır. Enter tuşuna basılır.

Daha önce ilgili kişinin hesabının bulunduğu banka şube kodu ve hesap numarası
sisteme girilmişse (Banka Bilgileri Güncelleme Formu ile girilebilir) girilmiş olan bu
bilgilerin bulunduğu arayüz açılır. Buradan ilgili hesap numarası seçilip “Tamam”
butonuna tıklanır. İlgili kişinin banka hesap bilgileri sisteme daha önce girilmemişse,
bu bilgiler muhasebe kayıt formunda girilir. Örneğimizde, ilgilinin banka hesap
bilgileri sisteme daha önce girildiği için arayüz gelmektedir.
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Arayüzdeki bilgiler, “tamam” butonuna tıklandığında ilgili alanları doldurur. Enter
tuşuna basıldığında imleç tutar alanına gelir.
Tutar bilgisi girilir. KABUL ve ONAY butonlarına tıklanarak kayıt tamamlanır.

Emanetteki 100 YTL nin ilgilisine ödenmesi için çek verilmiştir.

-

-

Kurum ve birim kodu bilgileri ile diğer bilgiler girilip, enter tuşuna basılarak hesap
bilgileri alanına imleç gelir.
Önceki kayıtlarda anlatıldığı şekilde emanetin çıkışına ilişkin 333 hesabın borç kaydı
girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç alt satırda işlem kodu alanına gelir. İşlem kodu “2” , hesap kodu “103”,
ekonomik kod “1” girilir, enter tuşuna basılır.
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-

İmleç Öd/Mek. No (gönderme emri no, çek no ) alanına gelir. Gönderme emri
numarası girilir. Örnekte “101” girilmiştir. Enter tuşuna basılır.
İmleç Muhasebe biriminin banka şube kodu ( Muhabir Bank/şub. Kod.) alanına gelir
ve ekrana muhasebe biriminin hesaplarına ilişkin banka şube kodları ve hesap
numaralarının bulunduğu arayüz gelir. Bu arayüzden ilgili hesabın bulunduğu satır
seçilir.Tamam butonuna tıklanır. Enter tuşuna basılır.

-

İmleç tutar alanına gelir.
Tutar bilgisi girilir, KABUL ve ONAY butonuna tıklanarak kayıt tamamlanır.

-

Bankadan gelen dekonttan 100 nolu gönderme emrine ait tutarlardan 300 YTL lik tutarın
ilgilinin hesabına aktarıldığı anlaşılmıştır.

-

Kurum, birim kodu ve diğer bilgiler girilir, enter tuşuna basılır.
İmleç hesap bilgileri alanına gelir.
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-

İşlem kodu “1”, hesap kodu “103”, ekonomik kod “2” girilir ve enter tuşuna basılır.
İmleç “Çek No” alanına gelir. Bu alana gönderme emrinin numarası girilir. Örneğimiz
de “100” girilir. Enter tuşuna basılır.

-

Enter tuşuna basıldıktan sonra ekrana yukarıdaki arayüz gelir.
Bu arayüzden, banka dekont bilgisine göre ilgililerin hesabına aktarıldığı anlaşılan
tutar/tutarlar seçilir ve çıkış butonuna tıklanır.

-

Arayüzde seçilen tutar/tutarlar, çıkış butonuna tıklanması ile birlikte muhasebe kayıt
formunda ilgili satır/satırlara otomatik olarak gelir. Enter tuşuna basılır.
İkinci satıra işlem kodu “2”, hesap kodu “102”, ekonomik kod “1” girilir, enter tuşuna
basılır.
İmleç muhabir banka şube kodu alanına gelir ve muhasebe biriminin hesaplarının
bulunduğu banka şube kodlarını ve hesap numaralarını gösteren arayüz açılır.
Arayüzden ilgili banka şube kodu ve hesap numarası seçilir. Tamam butonuna tıklanır.

-
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-

İmleç tutar alanına gelir. F6 kısa yol tuşu ile tutar getirilir. KABUL ve ONAY
butonuna tıklanarak kapatma kaydı tamamlanır.

Bankadan gelen dekonttan 101 nolu çekin ilgilisi tarafından tahsil edildiği anlaşılmıştır.

-

Kurum kodu ve diğer bilgiler girilip hesap bilgileri alanına gelinir.
Hesap bilgileri alanında ilk satıra işlem kodu “1”, hesap kodu “103”, ekonomik kod
“1” girilir ve enter tuşuna basılır.
İmleç “Çek No” alanına gelir. Bu alana kişi adına düzenlenen ve çek sahibi tarafından
tahsil edilmiş çekin numarası girilir. Örneğimizde “101” girilir ve enter tuşuna basılır.
Bu numara ile verilen çeke ilişkin kaydın yevmiye tarih ve yevmiye numarası ile
ilgili banka şube kodu ve hesap numarasının bulunduğu ara yüz açılır. Tamam
butonuna tıklandığında tutar, tutar alanına otomatik olarak yansır.
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-

-

Hesap bilgileri alanında ikinci satıra işlem kodu “2”, hesap kodu “102”, ekonomik kod
“1” girilir, enter tuşuna basılır.
İmleç muhabir banka şube kodu alanına gelir ve muhasebe biriminin hesaplarının
bulunduğu banka şube kodlarını ve hesap numaralarını gösteren arayüz açılır.
Arayüzden ilgili banka şube kodu ve hesap numarası seçilir. Tamam butonuna tıklanır.
Enter tuşuna basılır.

Tutar alanına tutar girilir, KABUL ve ONAY butonuna tıklanarak kayıt tamamlanır.
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II.

KİŞİLERDEN ALACAKLAR İŞLEMLERİ

A. Kişilerden Alacaklar Tahakkuk İşlemleri
Personele, fazla ve yersiz 100 YTL lik yolluk ödemesi yapıldığı tespit edilmiştir.

-

Ön inceleme menüsünde bulunan kişilerden alacaklar hesabı işlemleri menüsünden
kişilerden alacaklar hesabı bilgi girişi formu açılır. Bu formdan dosya bilgisi girilir.
Evrak Geliş Tar alanına kişilerden alacaklar hesabı tahakkukuna ilişkin evrakın geliş
tarihi girilir.Enter tuşuna basılır.
Sayıştay ilamlarına dayanan kişilerden alacaklar için sayıştay ilamının yılı, nosu,
ilamın kesinleştiği yıl bilgileri girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç açıklama alanına gelir. Gerekli açıklama bilgisi girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç “T. Vergi No” alanına gelir. Borçlu kişinin vergi numarası girilir. Enter tuşuna
basılır.( Sicil no alanı enter ile geçilecek)
İmleç 140 hesabın ekonomik kod alanına gelir. Kişi borcunun çeşidine göre uygun
ekonomik kod girilir. Örneğimizde ekonomik kod “1.1” girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç tutar alanına gelir. Borç tutarı girilir. Örneğimizde “100” girilir. Enter tuşuna
basılır.
İmleç “Faiz Tipi” alanına gelir. Bu alana kişi borcuna uygulanacak faiz tipi seçilir.
Örneğimizde genel hükümlere göre faiz tipi seçilmiştir. Enter tuşuna basılır.
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-

-

İmleç “Faiz Baş. Tarihi” alanına gelir. Bu alana faiz hesaplamaya esas tarih girilir.
Enter tuşuna basılır.
“Ödeme Ad. No.” alanına sistem tarafından otomatik sıra numarası verilir.
Mouse ile tebligat tarihi alanına tıklanır. Borçluya tebligat yapılmışsa tebligat tarihleri
girilir.
Yukarıda belirtilen bilgiler girildikten sonra KABUL butonuna basılarak girilen
bilgiler kaydedilir ve sistem tarafından otomatik olarak on bir haneli DOSYA
NUMARASI verilir. Örneğimizde dosya numarası 20050000008 olarak verilmiştir.

Kişilerden alacaklar dosya bilgi girişi yapıldıktan sonra Muhasebe Kayıt Formu açılır.
Kurum kodu ve diğer bilgiler girilir.
Vergi numarası alanına borçlu kişinin vergi numarası girilir.
Hesap bilgilerinin girildiği alanda ilk satıra işlem kodu “1”, hesap kodu “140”,
ekonomik kod “1.1” girilir ve enter tuşuna basılır.
İmleç detay alanda Dosya No alanına gelir. Bu alana önceki aşamada girmiş
olduğumuz kişilerden alacaklar dosya numarası girilir ve enter tuşuna basılır.
Enter tuşuna basılması ile birlikte kişilerden alacaklar dosyası arayüz olarak ekrana
gelir. Arayüzde “TAMAM” butonuna tıklanır.
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-

Arayüzde kişilerden alacaklar dosyasına ait tutar otomatik olarak tutar alanına atlar.
Enter tuşuna basılır.

-

İmleç alt satıra gelir. İşlem kodu “2”, hesap kodu “600”, ekonomik kod alanına F4
kısa yol tuşu ile açılan arayüzden “20.2.1.0” seçilir ve tutar alanına “100” girilir.
KABUL ve ONAY butonlarına tıklanarak kayıt tamamlanır. Kişilerden Alacaklar
tahakkuk kaydı yapılmış olur.

-

-

Tahakkuk kaydından sonra, kişilerden alacaklar dosya bilgi giriş formundan söz
konusu dosya sorgulandığında, tahakkuk kaydının yevmiye tarih ve numarasının
dosyanın üst kısmında ilgili alanlara otomatik yansıdığı görülecektir.

Sayım sonucunda çıkan 100 YTL lik açıktan dolayı ilgili personel borçlandırılmıştır.
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-

Önceki kayıtta olduğu gibi öncelikle kişilerden alacaklar dosya bilgi girişi yapılır.
Önceki kayıt için yapılan dosya giriş işlemlerinin aynısı bu dosya için de yapılır.
Bu işlem için 140 hesabın ekonomik kodu “2.1” seçilir.
Giriş işlemleri tamamlanıp KABUL butonuna tıklanarak dosya numarası alınır.
Örneğimiz için 20050000009 nolu dosya numarası alınmıştır.

-

Dosya girişi tamamlandıktan sonra muhasebe kayıt formu açılır.
Diğer bilgiler girilip, hesap bilgileri alanına gelindiğinde
İlk satır için işlem kodu “1”, hesap kodu “140”, ekonomik kod “2.1” girilir ve enter
tuşuna basılır.
İmleç detay alanında “Dosya No” alanına gelir. Bu alana kişilerden alacaklar dosya
numarası girilir ve enter tuşuna basılır.
Açılan arayüzdeki dosya bilgisine tamam butonu tıklanır.
Dosya tutarı, tutar alanına otomatik yazılır.

-
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-

Enter tuşuna basılır ve ikinci satırda işlem kodu “2”, hesap kodu “197”, ekonomik kod
“1” girilir ve enter tuşuna basılarak tutar alanına tutar bilgisi girilir.
KABUL ve ONAY butonuna tıklanarak kayıt tamamlanır.

B. Kişilerden Alacaklar Tahsilat İşlemleri
Fazla ödenen yolluktan dolayı kişilerden alacaklarda kayıtlı tutardan 50 YTL ilgili
personelden tahsil edilmiştir.

-

Kurum birim kodu ve diğer bilgiler girilip hesap bilgileri alanına gelinir.
İlk satıra 100 hesap işlem kodu “1” olarak girilir. Enter tuşuna basılır.
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-

-

İkinci satıra işlem kodu “2”, hesap kodu “140”, ekonomik kod “1.1” girilir ve enter
tuşuna basılır.
İmleç Dosya No alanına gelir. Bu alana, tahsilat yapılacak ilgilinin kişilerden alacak
dosya numarası girilir ve enter tuşuna basılır.
Açılan arayüzde “Tamam” butonuna tıklanır.

İmleç tutar alanına gelir. Tahsilat tutarı “50” girilir.
Yapılan tahsilat bütçe geliri olarak da kaydedilmesi gereken tahsilat olduğu için bütçe
geliri hesabının ve yansıtma hesabının da girilmesi gerekir.
Kullanıcı bütçe gelir hesaplarını girmeden kaydı KABUL etmek isterse aşağıdaki
mesaj ekrana gelir. (805 borç, 800 alacak kaydı giriniz)

-
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-

Tahsilat kaydının 805- Gelir Yansıtma Hesabı borç, 800- Bütçe Gelirleri Hesabı
alacak kaydı girilip KABUL ve ONAY butonuna tıklandığında tahsilat kaydı
tamamlanmış olur.

Sayım noksanı nedeni ile kişilerden alacaklar hesabına alınan 100 YTL ilgili personelden
tahsil edilmiştir.

-

Muhasebe kayıt formunda diğer bilgiler girilip, hesap bilgileri alanına gelinir.
İlk satıra önceki kayıtlarda anlatıldığı şekilde 100- Kasa hesabı girilir ve enter tuşuna
basılır.
İkinci satırda işlem kodu “2”, hesap kodu “140”, ekonomik kod “2.1” seçilir ve enter
tuşuna basılır.
İmleç Dosya No alanına gelir. Bu alana ilgili personele ait kişilerden alacaklar dosya
numarası girilir ve enter tuşuna basılır.
Açılan arayüzde TAMAM butonuna tıklanır.
İmleç tutar alanına gelir ve tutar girilir.
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-

Bütçe gelir hesaplarını ilgilendiren tahsilat olmadığı için KABUL ve ONAY butonuna
tıklanarak kayıt tamamlanır.

C. Kişilerden Alacaklar İade ve Terkin İşlemleri
Yılı içerisinde fazla tahakkuk ettiği anlaşılan 50 YTL kişilerden alacaklar hesabından
çıkartılmıştır.

-

Muhasebe kayıt formu açılır.
Kurum kodu ve diğer bilgiler girilir ve hesap bilgileri alanına gelinir.
İlk satıra işlem kodu “1”, hesap kodu “100” ve tutar alanına “50” girilir enter tuşuna
basılır.
İkinci satırda işlem kodu alanına “2” , hesap kodu “140”, ekonomik ko “1.1” girilir ve
enter tuşuna basılır.
İmleç Dosya no alanına gelir.Dosya no alanına terkin yapılacak kişilerden alacaklar
dosya numarası girilir. Örneğimizde 20050000008 girilir. Enter tuşuna basılır.
Kişilerden alacaklara ilişkin arayüz açılır. Arayüzde tamam butonuna tıklanır.

89

Özel Bütçeli İdareler
say2000i Uygulama Eğitim Kılavuzu

TC Maliye Bakanlığı
Muhasebat Genel Müdürlüğü

-

III.

Tutar alanına tutar girilir.
KABUL ve ONAY butonuna tıklanarak kayıt tamamlanır.

EMANET VE EMANET NİTELİĞİNDEKİ HESAPLARA İLİŞKİN
İŞLEMLER

A. Emanete Alma İşlemleri
333- Emanetler hesabının ve 361- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabının
değişik ekonomik kodlarını ilgilendiren toplam 1000 YTL lik tahsilat yapılmıştır.

-

Muhasebe kayıt formu açılır.
Kurum ve birim kodu bilgileri girilir.Enter tuşuna basılır.
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-

-

Vergi numarası alanına emanet kaydının ilgili olduğu kişinin vergi numarası girilir.
Örneğimizde birden fazla hesaba ilişkin işlemleri bir arada gösterebilmek için “1”
girildi. Normalde her emanet kaydı kişi bazında ayrı ayrı girilmelidir. Enter tuşuna
basılır.
İmleç hesap bilgileri alanına gelir.
İlk satırda İşlem kodu alanına“1”, hesap kodu alanına “100”, tutar alanına 1000
girilir. Enter tuşuna basılır.
İkinci satırda işlem kodu alanına “2” hesap kodu “333” , ekonomik kod”90.99.00.00” ,
tutar alanına 100 girilir. Enter tuşuna basılır.
Üçüncü satırda işlem kodu alanına “2” hesap kodu “333” , ekonomik kod ”1.1” , tutar
alanına 100 girilir. Enter tuşuna basılır.
Dördüncü satırda işlem kodu alanına “2” hesap kodu “361” , ekonomik kod ”1.1.1” ,
tutar alanına 100 girilir. Enter tuşuna basılır.
Beşinci satırda işlem kodu alanına “2” hesap kodu “361” , ekonomik kod ”1.1.2” ,
tutar alanına 700 girilir.
KABUL ve ONAY butonuna basılarak kayıt tamamlanır.

B. Emanetten Çıkış İşlemi
Önceki kayıtta emanet hesaplarına alınan tutarların ilgililerin hesaplarına aktarılması
için 11 nolu gönderme emri düzenlenmiştir.

-

Muhasebe kayıt formundaki diğer bilgi alanları doldurulup, imleç hesap bilgileri
alanına getirilir.
İlk satırda işlem kodu “1” hesap kodu “333” , ekonomik kod “90.99.00.00”
girilir.Enter tuşuna basılır.
İmleç detay alanda “Em. Al. Tar.” Alanına gelir. Bu alana emanet gönderme tarihi
girilir.
Muhasebe kayıt formunun sol üst kısmında bulunan kontrol butonları arasından
“T.Gön.”(toplu gönderme butonu) butonuna tıklanır.
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-

-

Toplu gönderme butonuna tıklandığında yukarıdaki arayüz ekrana gelir.
Bu arayüzde gönderme tarihi itibariyle 333 hesabın muhasebe kayıt formuna girilen
ekonomik kodunda kapatma yapılmamış (hala emanette bulunan) kayıtlar sıralanır.
Arayüzden, kapatma (çıkış) yapılacak kayıtlar seçilir. Çıkış butonuna basılır.

Arayüzde seçilen kayıt otomatik olarak muhasebe kayıt formunda ilgili alanlara
yansır. Enter tuşuna basılır.
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-

Muhasebe kayıt formunda ikinci satırda işlem kodu “1”, hesap kodu “333”, ekonomik
kod “1.1” girilir. Enter tuşuna basılır.

-

İmleç Emanete Alma Tarih alanına gelir. Buraya göndermenin yapılacağı tarih girilir.
Muhasebe kayıt formunun sol üst kısmında bulunan kontrol butonları arasından
“T.Gön.”(toplu gönderme butonu) butonuna tıklanır.
Toplu gönderme butonuna tıklandığında yukarıdaki arayüz ekrana gelir.
Arayüzden, kapatma (çıkış) yapılacak kayıtlar seçilir. Çıkış butonuna basılır.

-

-

I V.

Arayüzde seçilen kayıt otomatik olarak muhasebe kayıt formunda ilgili alanlara
yansır. Enter tuşuna basılır.
333 hesaba ilişkin çıkış kayıtlarında izlenen aşamalar 361 hesap için de aynen izlenir.
KABUL ve ONAY butonuna tıklanarak kayıt tamamlanır.

AVANS ( ÖN ÖDEME) İŞLEMLERİ

A. Avans Verme İşlemleri
Malzeme alımı için mutemede 100 YTL lik iş avansı verilmiştir.
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-

-

Muhasebe Kayıt Formu açılır.
Kurum kodu ve birimim kodu alanına avansın verildiği bütçe tertibinin kurumsal kodu
ve ilgili harcama biriminin birim kodu girilir.
Vergi numarası alanına mutemedin vergi numarası girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç hesap bilgileri alanına geldiğinde ilk satıra işlem kodu “1”, hesap kodu “160”,
girilir ve enter tuşuna basılır.
Kurumsal kod alanına, üst kısma girilen kurumsal kod bilgisi otomatik olarak gelir.
İmleç fonksiyon kod alanına geçer. Bu alana avansın verildiği bütçe tertibinin
fonksiyon kodu girilir. Enter tuşuna basılarak finans kodu alanına gelinir.
Finans kodu bütçe tertibine uygun girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç ekonomik kod alanına gelir. F4 kısa yol tuşuna basılarak, ekonomik kodlara
ilişkin ara yüz açılır.(F4 kısa yol tuşu, fonksiyon kod alanları için de kullanılabilir.)
Açılan ara yüzden ilgili ekonomik kod seçilir.Örneğimizde 1.3.2. ekonomik kod
seçilmiştir.(Avans hesaplarında ekonomik kodun 2. ve 3. düzeyleri bütçe tertibinin
ekonomik kodlarının 1. ve 2. düzeylerine denktir.)
İmleç tutar alanına gelir, tutar bilgisi girilir.
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-

İkinci satıra işlem kodu “2” hesap kodu “103” ekonomik kod “2” girilir. Detay bilgiler
tamamlandıktan sonra KABUL ve ONAY butonlarına tıklanarak kayıt tamamlanır.

B. Avans Mahsup İşlemleri
Mutemet tarafından 100 YTL lik kırtasiye alımı yapılmış ve mahsup evrakları muhasebe
birimine teslim edilmiştir.

-

Muhasebe kayıt formu açılır.
Kurumsal kod ve birim kod alanına avansa ilişkin bütçe tertibinin kurumsal kodu ve
harcama biriminin birim kodu girilir.
Vergi No alanına mutemedin vergi numarası girilir.
İmleç hesap bilgileri alanına geldiğinde ilk satıra işlem kodu “1”, hesap kodu “630”
girilir enter tuşuna basılır.
Üst kısma girilen kurumsal kod bilgileri aynen kurumsal kod alanına gelir.
İmleç fonksiyon kod alanındayken bütçe tertibinin fonksiyon kodu girilir.
Ekonomik kod alanına F4 kısa yol tuşu ile açılan arayüzden uygun ekonomik kod
seçilir.
Tutar bilgisi girilir. Enter tuşuna basılır.
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İkinci satıra işlem kodu “2”, hesap kodu “160” girilir. Enter tuşuna basılır.
Fonksiyon kodundan itibaren avansa ilişkin bütçe tertibi girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç “Avans Ver. Tar” (avans verme tarihi) alanına gelir. Bu alana mahsup yapılacak
avansın verildiği tarih girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç “Avans Ver. No” (avans verme no) alanına gelir. Bu alana mahsup yapılacak
avansın yevmiye numarası girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç tutar alanına gelir. Bu sırada avansa ilişkin borç alacak bilgileri detayda
görünür. Tutar bilgisi girilip enter tuşuna basılır.

Üçüncü satıra işlem kodu “1”, hesap kodu “830” (Bütçe Gideri Hesabı) girilir. Enter
tuşuna basılır.
İmleç fonksiyon kod alanına geçer. Bütçe tertip bilgileri girildikten sonra enter tuşuna
basılır.
İmleç tutar alanına gelir. Tutar bilgisi girilir. Enter tuşuna basılır.
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-

Dördüncü satıra işlem kodu “2”, hesap kodu “835” (Gider Yansıtma Hesabı) girilir.
Enter tuşuna basılır.
İmleç tutar alanına gelir. Tutar bilgisi girilir.
Kabul butonuna tıklandığında aşağıdaki mesaj ekrana gelir.

Yapılan işlem bütçe giderini ilgilendiren bir işlem olduğu için “Bütçe Gideri İşlemi”
butonuna tıklanır ve işlem numarası alınır. Bu tür bütçe giderini ilgilendiren veya
bütçe gideri olma ihtimali olan kayıtlarda kullanıcıyı bütçe gideri hesabını kullanmaya
yönlendirmek amacıyla mesajlar ekrana gelecektir.
ONAY butonuna tıklanarak kayıt tamamlanır.
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V.

DURAN VARLIK İŞLEMLERİ

A. Duran Varlık Alış İşlemleri
1000 YTL lik makine alımı yapılmıştır.

-

-

-

Kurum kodu ve birim kodu alanına duran varlık alımında bulunan kurumun kodu ve
birim kodu girilir.
Vergi numarası alanına ödeme yapılan haksahibinin vergi numarası girilir.
Hesap bilgileri alanına gelindiğinde işlem kodu “1”, hesap kodu “253” girilir. Enter
tuşuna basılır.
İmleç doğrudan fonksiyonel kod alanına gelir. Alıma ilişkin bütçe tertibinin
fonksiyonel kodu ve finans kodu girilir. Enter tuşuna basılır. Her türlü duran varlık
işlemlerinde bütçe tertibinin finans kodu alanına kadar girilmesi zorunludur.
İmleç ekonomik kod alanına geldiğinde F4 kısa yol tuşu ile açılan arayüzden duran
varlığın çeşidine göre alt ekonomik kod seçilir. Tutar bilgisi girildikten sonra enter
tuşuna basılır.
İkinci satıra işlem kodu “2”, hesap kodu “103”, ekonomik koda “2” girilir. 103 hesaba
ilişkin detay bilgiler tamamlanıp tutar girilir. Enter tuşuna basılır.
Üçüncü satıra işlem kodu “1”, hesap kodu “830” girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç doğrudan fonksiyonel kod alanına gelir. Alıma ilişkin bütçe tertibinin
fonksiyon, finans ve ekonomik kod bilgileri ile tutar girilir ve enter tuşuna basılır.
Dördüncü satıra işlem kodu “2”, hesap kodu “835” girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç doğrudan tutar alanına gelir. Tutar girilir ve enter tuşuna basılır.
KABUL butonuna tıklandığında aşağıdaki mesaj ekrana gelir.
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-

-

-

Söz konusu mesaj kullanıcıyı bütçe gideri hesabını girmeye yönlendiren uyarı
mesajıdır. Mesajda bütçe gideri butonuna tıklandığında sistem kayıt içerisinde 830
hesap borç, 835 hesap alacak kaydının olup olmadığını kontrol eder. Kayıt var ise
kabul işlemi gerçekleşir ve işlem numarası alınır.
Zaman zaman başka kayıtlarda da ekrana gelecek bu veya benzeri mesajlarda bütçe
hesaplarını (bütçe gideri, bütçe geliri) ilgilendirmeyen kayıtlarda diğer butonuna
tıklanır.
ONAY butonuna tıklanarak kayıt tamamlanır.

B- Duran Varlık Satış İşlemleri
Kurum tarafından kullanılmayan hizmet binası 10.000 YTL ye satılmıştır.

-

-

Kurum kodu ve birim kodu alanına duran varlık satışında bulunan kurumun kodu ve
birim kodu girilir.
Vergi numarası alanına kurumun vergi numarası girilir.
Hesap bilgileri alanına gelindiğinde işlem kodu “1”, hesap kodu “102” ve ekonomik
kod “2” girilir. Tutar bilgisi yazıldıktan sonra enter tuşuna basılır.
İkinci satıra işlem kodu “2”, hesap kodu “252” girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç doğrudan fonksiyonel kod alanına gelir. Alıma ilişkin bütçe tertibinin
fonksiyonel kodu ve finans kodu girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç ekonomik kod alanına geldiğinde F4 kısa yol tuşu ile açılan arayüzden duran
varlığın çeşidine göre alt ekonomik kod seçilir. Tutar bilgisi girildikten sonra enter
tuşuna basılır.
KABUL butonuna tıklandığında aşağıdaki mesaj ekrana gelir.
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-

Tamam butonu tıklandıktan sonra üçüncü satıra işlem kodu “1”, hesap kodu “805” ve
tutar girilir. Enter tuşuna basılır.
Dördüncü satıra işlem kodu “2”, hesap kodu “800” girilir. F4 kısa yol tuşu ile ilgili
ekonomik kod seçilir. Tutar bilgisi girildikten sonra enter tuşuna basılır.
KABUL butonuna basılır. Sistem tarafından bütçe geliri kaydı kontrol edildikten ve
işlem numarası alındıktan sonra ONAY butonu tıklanarak işlem tamamlanır.

C- Duran Varlıkların Nitelik Değiştirme İşlemleri
Yapılmakta olan bina 10.000 YTL maliyet bedeli ile tamamlanıp geçici kabulü yapılmıştır.
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-

-

-

Kurum kodu ve birim kodu alanına bina yapımında bulunan kurumun kodu ve birim
kodu girilir.
Vergi numarası alanına kurumun vergi numarası girilir.
Hesap bilgileri alanına gelindiğinde işlem kodu “1”, hesap kodu “252” girilir.
İmleç doğrudan fonksiyonel kod alanına gelir. Yapıma ilişkin bütçe tertibinin
fonksiyonel kodu ve finans kodu girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç ekonomik kod alanına geldiğinde F4 kısa yol tuşu ile açılan arayüzden duran
varlığın çeşidine göre alt ekonomik kod seçilir. Tutar bilgisi girildikten sonra enter
tuşuna basılır.
İkinci satıra işlem kodu “2”, hesap kodu “258” girilir. Enter tuşuna basılır.
Birinci satırda yapıldığı gibi fonksiyon, finans ve ekonomik kodlar girilir. Tutar bilgisi
girildikten sonra enter tuşuna basılır.
KABUL butonuna tıklandığında aşağıdaki mesaj ekrana gelir.

Yapılan işlem bütçe giderini ilgilendirmediği ve hesap düzeltme niteliğinde olmadığı
için diğer şıkkı tıklanır.
İşlem numarası alındıktan sonra ONAY butonu tıklanarak işlem tamamlanır.

D- Duran Varlık Hesaplarında Düzeltme İşlemleri
1- Alıştan Düzeltme İşlemleri
Yanlışlıkla tesis, makine ve cihazlar hesabına kaydedilen demirbaş alımı için düzeltme
kayıtları yapılmıştır.
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-

-

-

-

Kurum kodu ve birim kodu alanına, duran varlık alımında bulunan kurumun kodu ve
birim kodu girilir. Enter tuşuna basılır.
Vergi no alanına alım yapan kurumun vergi numarası girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç hesap bilgileri alanına geldiğinde ilk satıra işlem kodu “1”, hesap kodu “255”,
fonksiyonel ve finans kod alanlarına ilgili bütçe tertip bilgisi, ekonomik kod alanına
demirbaşın çeşidine göre uygun olan kodlar girilir ve enter tuşuna basılır. Tutar girilir.
Enter tuşuna basılır.
İkinci satıra işlem kodu “2”, hesap kodu “253” (yanlışlıkla 253 hesaba borç kaydı
yapıldığı için düzeltme işlemini teminen alacak girilir.), alıma ilişkin fonksiyonel,
finas kodlar girilir ve ekonomik kod alanına geçilir. Hatalı girilen hesabın ekonomik
kodu girilir. Enter tuşuna basılarak tutar alına geçilir ve tutar girilir.
KABUL butonuna tıklanır. Ekrana aşağıdaki mesaj gelir.

Yapılan işlemin niteliği düzeltme işlemi olduğu için “Düzeltme” butonuna
Ekrana aşağıdaki mesaj gelir.

- Yapılan işlem alışa ilişkin düzeltme olduğu için “Alıştan”
aşağıdaki mesaj gelir.

-

butonuna

tıklanır.

tıklanır.

Ekrana

Ekrana gelen bu mesaj ile alış sırasında yapılan bütçe gideri hesabının tertip
bilgilerinin, duran varlığın düzeltme kaydına bağlı olarak düzeltilmesine yönlendirilir.
Tamam butonuna tıklanarak mesaj doğrultusunda kayıtlar tamamlanır.
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-

-

Yukarıdaki mesajlar doğrultusunda bütçe gideri hesaplarına ilişkin satırlar girilip
KABUL butonuna tıklandığında tekrar yukarıdaki mesajlar sırasıyla ekrana gelir ve
önceki adımlarda verilen cevaplar tıklanır. Sistem bütçe gideri kayıtlarının tamam
olduğu kontrolünü yaptıktan sonra işlem numarası verir. ONAY butonuna tıklanarak
kayıt tamamlanır.
Düzeltme kaydının başında bütçe gideri hesap girişleri tamam olsaydı; yukarıdaki
mesajlar ekrana yine gelecekti. Ancak, sondan bir önceki mesaja verilen cevaptan
sonra, sistem bütçe gideri hesap kontrolünü yapar ve ilgili hesaplar kayıt içerisinde
olduğu için doğrudan işlem numarası verir.

2. Satıştan Düzeltme İşlemleri
1000 YTL ye satılan demirbaşın, kayıtlardan makine, tesis olarak çıkartıldığı
anlaşılmış düzeltme kaydı yapılmıştır.
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-

-

-

Kurum kodu ve birim kodu alanına, duran varlık satışında bulunan kurumun kodu ve
birim kodu girilir. Enter tuşuna basılır.
Vergi no alanına satış yapan kurumun vergi numarası girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç hesap bilgileri alanına geldiğinde ilk satıra işlem kodu “1”, hesap kodu “253”
(yanlışlıkla 253 hesaba alacak kaydı yapıldığı için düzeltme işlemini teminen borç
girilir.), fonksiyonel ve finans kod alanlarına ilgili bütçe tertip bilgisi, ekonomik kod
alanına duran çeşidine göre uygun olan kodlar girilir ve enter tuşuna basılır. Tutar
girilir. Enter tuşuna basılır.
İkinci satıra işlem kodu “2”, hesap kodu “255”, alıma ilişkin fonksiyonel, finas kodlar
girilir ve ekonomik kod alanına geçilir. Demirbaşın ilgili ekonomik kodu girilir. Enter
tuşuna basılarak tutar alına geçilir ve tutar girilir.
KABUL butonuna tıklanır. Ekrana aşağıdaki mesaj gelir.

-

Yapılan işlemin niteliği düzeltme işlemi olduğu için “Düzeltme” butonuna
Ekrana aşağıdaki mesaj gelir.

tıklanır.

-

Yapılan işlem satışa ilişkin düzeltme olduğu için
Ekrana aşağıdaki mesaj gelir.

tıklanır.

-

Ekrana gelen bu mesaj ile kullanıcı, satış sırasında yapılan bütçe geliri hesabının
ekonomik kod bilgilerinin, duran varlığın satış düzeltme kaydına bağlı olarak
düzeltilmesine yönlendirilir. Tamam butonuna tıklanarak mesaj doğrultusunda kayıtlar
tamamlanır.
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-

-

VI .

Yukarıdaki mesajlar doğrultusunda bütçe geliri hesaplarına ilişkin satırlar girilip
KABUL butonuna tıklandığında tekrar yukarıdaki mesajlar sırasıyla ekrana gelir ve
önceki adımlarda verilen cevaplar tıklanır. Sistem bütçe geliri kayıtlarının tamam
olduğu kontrolünü yaptıktan sonra işlem numarası verir. ONAY butonuna tıklanarak
kayıt tamamlanır.
Düzeltme kaydının başında bütçe geliri hesap girişleri tamam olsaydı; yukarıdaki
mesajlar ekrana yine gelecekti. Ancak, sondan bir önceki mesaja verilen cevaptan
sonra, sistem bütçe geliri hesap kontrolünü yapar ve ilgili hesaplar kayıt içerisinde
olduğu için doğrudan işlem numarası verir.

GELİR TAHAKKUK VE BÜTÇE GELİRİ İŞLEMLERİ

A- Gelir Tahakkuk İşlemleri
1- Tahakkuk işlemleri
10.000 YTL lik gelir tahakkuk kaydı yapılmıştır.
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Kurum kod ve birim kodu alanına muhasebe biriminin kurumsal kod ve birim kodu
girilir.
Vergi numarası alanına muhasebe biriminin vergi numarası girilir.
İmleç hesap bilgileri alanına geldiğinde işlem kodu “1”, hesap kodu “120” girilir enter
tuşuna basılır.
İmleç ekonomik kod alanına gelir. Tahakkuka ilişkin ekonomik kod girilir. Tutar
bilgisi girildikten sonra enter tuşuna basılır.
İkinci satıra işlem kodu “2”, hesap kodu “600” girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç ekonomik koda gelir. İlgili ekonomik kod girilir. Tutar bilgisi girildikten sonra
enter tuşuna basılır.
KABUL ve ONAY butonuna tıklanarak kayıt tamamlanır.

2- Tahakkuk Terkin İşlemleri
Yılı içerisinde yapılan 1000 YTL lik gelir tahakkuku terkin edilmiştir.

-

Kurum kod ve birim kodu alanına muhasebe biriminin kurumsal kod ve birim kodu
girilir.
Vergi numarası alanına muhasebe biriminin vergi numarası girilir.
İmleç hesap bilgileri alanına geldiğinde işlem kodu “1”, hesap kodu “600” girilir enter
tuşuna basılır.
İmleç ekonomik kod alanına gelir. Gelir hesabına ilişkin ekonomik kod girilir. Tutar
bilgisi girildikten sonra enter tuşuna basılır.
İkinci satıra işlem kodu “2”, hesap kodu “120” girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç ekonomik koda gelir. İlgili ekonomik kod girilir. Tutar bilgisi girildikten sonra
enter tuşuna basılır.
KABUL ve ONAY butonuna tıklanarak kayıt tamamlanır.

3- Tahakkuk Düzeltme İşlemleri
Cari bağış tahakkuku verilmesi gerekirken sehven sermaye bağış tahakkuk kaydı verildiği
anlaşılarak düzeltilmiştir.
106

Özel Bütçeli İdareler
say2000i Uygulama Eğitim Kılavuzu

TC Maliye Bakanlığı
Muhasebat Genel Müdürlüğü

-

-

Kurum kod ve birim kodu alanına muhasebe biriminin kurumsal kod ve birim kodu
girilir.
Vergi numarası alanına muhasebe biriminin vergi numarası girilir.
İmleç hesap bilgileri alanına geldiğinde işlem kodu “1”, hesap kodu “120” girilir enter
tuşuna basılır.
İmleç ekonomik kod alanına gelir. Tahakkuk hesabına ilişkin ekonomik kod girilir.
Tutar bilgisi girildikten sonra enter tuşuna basılır.
İkinci satıra işlem kodu “2”, hesap kodu “120” girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç ekonomik koda gelir. Hatalı tahakkuka ilişkin ekonomik kod girilir. Tutar
bilgisi girildikten sonra enter tuşuna basılır.
KABUL butonuna tıklandığında aşağıdaki mesaj ekrana gelir.

-

Gelen mesajda tahakkuk butonuna tıklanır. Ekrana aşağıdaki mesaj gelir.

-

Tamam butonu tıklanır.

-

107

Özel Bütçeli İdareler
say2000i Uygulama Eğitim Kılavuzu

TC Maliye Bakanlığı
Muhasebat Genel Müdürlüğü

-

-

Gelen mesaj doğrultusunda üçüncü satıra işlem kodu “1”, hesap kodu “600” girilir.
Ekonomik kod alanına hatalı tahakkuk verilen kod girilir. Tutar bilgisi yazıldıktan
sonra enter tuşuna basılır.
Dördüncü satıra işlem kodu “2”, hesap kodu “600” girilir. Ekonomik kod alanına
doğru ekonomik kod girilir. Tutar bilgisi yazıldıktan sonra KABUL ve ONAY
butonlarına tıklanarak kayıt tamamlanır.

B- Bütçe Gelir İşlemleri
1- Tahakkuklu Tahsilat İşlemleri
Daha önce tahakkuk kaydı verilmiş 1000 YTL tahsil edilerek Bütçe geliri kaydı
yapılmıştır.
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-

Kurum kod ve birim kodu alanına muhasebe biriminin kurumsal kod ve birim kodu
girilir.
Vergi numarası alanına muhasebe biriminin vergi numarası girilir.
İmleç hesap bilgileri alanına geldiğinde işlem kodu “1”, hesap kodu “100” girilir enter
tuşuna basılır.
İkinci satıra işlem kodu “2”, hesap kodu “120” girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç ekonomik koda gelir. İlgili ekonomik kod girilir. Tutar bilgisi girildikten sonra
enter tuşuna basılır.
KABUL butonuna tıklandığında aşağıdaki mesaj gelir.

-

Yukarıdaki mesaj kullanıcıyı, bütçe geliri hesaplarını girmeye yönlendirmektedir.
Tamam butonuna tıklanır.

-

Hesap bilgileri alanında üçüncü satıra işlem kodu “1”, hesap kodu “805” girilir. Tutar
girildikten sonra enter tuşuna basılır.
Dördüncü satıra işlem kodu “2”, hesap kodu “800”, ilgili ekonomik kod girilir. Tutar
girildikten sonra enter tuşuna basılır.
Bu şekilde bütçe gelir hesapları tamam olduktan sonra KABUL ve ONAY butonuna
tıklanarak kayıt tamamlanmış olur.

-

NOT : Sözkonusu tahsilat kaydında bütçe gelir hesapları başlangıçta tamam olmuş olsaydı
KABUL butonuna tıklandığında hiçbir mesaj gelmeden işlem numarası verilmiş olacaktı.
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2- Tahakkuksuz Tahsilat İşlemleri
100 YTL lik faiz tahsilatı yapılmıştır. (tahakkuksuz)

-

Kurum kod ve birim kodu alanına muhasebe biriminin kurumsal kod ve birim kodu
girilir.
- Vergi numarası alanına muhasebe biriminin vergi numarası girilir.
- İmleç hesap bilgileri alanına geldiğinde işlem kodu “1”, hesap kodu “100” girilir enter
tuşuna basılır.
- İkinci satıra işlem kodu “2”, hesap kodu “600” girilir. Enter tuşuna basılır.
- İmleç ekonomik koda gelir. İlgili ekonomik kod girilir. Tutar bilgisi girildikten sonra
enter tuşuna basılır.
- Üçüncü satıra işlem kodu “1”, hesap kodu “805” girilir. Tutar bilgisi girildikten sonra
enter tuşuna basılır.
- Dördüncü satıra işlem kodu “2”, hesap kodu “800” girilir. Enter tuşuna basılır.
- İmleç ekonomik koda gelir. İlgili ekonomik kod girilir. Tutar bilgisi girildikten sonra
enter tuşuna basılır.
- KABUL ve ONAY butonlarına tıklanarak kayıt tamamlanır.
NOT : Kayıt içerisinde “800” ve “805” hesapları girilmeden KABUL butonuna basılmış
olsaydı aşağıdaki mesaj ekrana gelecekti.
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3- Tahakkuklu Tahsilat Düzeltme İşlemleri
Yapılan tahsilatın sermaye bağışları tahakkukundan düşülmesi gerekirken sehven cari bağışlar
tahakkukundan düşüldüğü anlaşılarak düzeltme kaydı yapılmıştır.

-

-

Kurum kod ve birim kodu alanına muhasebe biriminin kurumsal kod ve birim kodu
girilir.
Vergi numarası alanına muhasebe biriminin vergi numarası girilir.
İmleç hesap bilgileri alanına geldiğinde işlem kodu “1”, hesap kodu “120” girilir enter
tuşuna basılır.
İmleç ekonomik kod alanına gelir. Tahakkuk hesabına ilişkin ekonomik kod girilir.
Tutar bilgisi girildikten sonra enter tuşuna basılır.
İkinci satıra işlem kodu “2”, hesap kodu “120” girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç ekonomik koda gelir. Hatalı tahakkuka ilişkin ekonomik kod girilir. Tutar
bilgisi girildikten sonra enter tuşuna basılır.
KABUL butonuna tıklandığında aşağıdaki mesaj ekrana gelir.

-

Gelen mesajda tahsilat butonuna tıklanır. Ekrana aşağıdaki mesaj gelir.

-

Tamam butonuna tıklanır.

-
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-

Mesaj doğrultusunda “800” borç, “805” alacak (hatalı düşüm yapılan tahakkuka
ilişkin bütçe gelir hesapları); “805” borç, “800” (düşüm yapılması gereken tahakkuka
ilişkin bütçe gelir hesapları) kayıtları girilip KABUL ve ONAY butonlarına tıklanarak
kayıt tamamlanır.
NOT : Kaydın başlangıcında bütçe gelir hesaplarına ilişkin kayıtlar tamam olmuş olsa idi;
KABUL butonuna tıklandığında yukarıdaki mesajlar ekrana yine gelecekti. Ancak

mesajında tahsilat butonuna tıklandığında sonraki mesaj ekrana gelmeden işlem numarası
alınacaktı.
4- Tahakkuksuz Tahsilat Düzeltme İşlemleri
Diğer cezalardan tahsil edilmesi gerekirken sehven idari para cezası olarak tahsil edilen
tahakkuksuz bütçe gelirine ilişkin düzeltme kaydı yapılmıştır.
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-

Kurum kod ve birim kodu alanına muhasebe biriminin kurumsal kod ve birim kodu
girilir.
Vergi numarası alanına muhasebe biriminin vergi numarası girilir.
İmleç hesap bilgileri alanına geldiğinde işlem kodu “1”, hesap kodu “600” girilir.
Enter tuşuna basılır.
İmleç ekonomik koda gelir. Hatalı tahsilata ilişkin ekonomik kod girilir. Tutar bilgisi
girildikten sonra enter tuşuna basılır.
İkinci satıra işlem kodu “2”, hesap kodu “600” girilir.
İmleç ekonomik koda gelir. Olması gereken tahsilata ilişkin ekonomik kod girilir
Tutar bilgisi girildikten sonra enter tuşuna basılır.
Üçüncü satıra işlem kodu “1”, hesap kodu “805” girilir. Tutar bilgisi girildikten sonra
enter tuşuna basılır.
Dördüncü satıra işlem kodu “2”, hesap kodu “800” girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç ekonomik koda gelir. Olması gereken tahsilata ilişkin ekonomik kod girilir.
Tutar bilgisi girildikten sonra enter tuşuna basılır.
Beşinci satıra işlem kodu “1”, hesap kodu “800” girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç ekonomik koda gelir. Hatalı tahsilata ilişkin ekonomik kod girilir. Tutar bilgisi
girildikten sonra enter tuşuna basılır.
Altıncı satıra işlem kodu “2”, hesap kodu “805” girilir. Tutar bilgisi girildikten sonra
enter tuşuna basılır.
KABUL butonuna tıklandığında ekrana aşağıdaki mesaj gelir.

- Gelen mesajda tahsilat butonuna tıklandığında işlem numarası verilir.
- ONAY butonuna tıklanarak kayıt tamamlanır.
NOT : Kayıt içerisinde “800” ve “805” hesapları girilmeden KABUL butonuna basılmış
olsaydı aşağıdaki mesaj ekrana gelecekti.
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Gelen mesajda tahsilat butonuna tıklandığında aşağıdaki mesaj ekrana gelecekti.

VI I .

BÜTÇE GİDERİ VE ÖDENEK İŞLEMLERİ

A- Bütçe Gideri İşlemleri
Duran varlık ve avans işlemleri bölümünde bütçe gideri hesabına ilişkin örnekler verildiği
için, bu bölümde maaş ödemesine ilişkin genel nitelikte örnek verilecektir.
Fen fakültesi personelinin maaşlarına ilişkin ödeme emri belgesi aşağıdaki gibidir.

-

-

Kurum kodu ve birim koduna, ilgili tahakkuk biriminin kurum ve birim kodu girilir.
Vergi no alanına, ilgili tahakkuk biriminin vergi numarası girilir.
İmleç hesap bilgileri alanına geldiğinde ilk satıra işlem kodu “1”, hesap kodu “630”
girilir ve enter tuşuna basılır.
İmleç doğrudan fonksiyonel kod alanına gelir. Fonksiyon, finans ve ekonomik kod
alanlarına bütçe tertibine uygun kodlar girilir. Tutar bilgisi girildikten sonra enter
tuşuna basılır.
Ödemeye ilişkin 630- Giderler hesabının diğer ekonomik kodlarına ait satırlar da
yukarıdaki şekilde girilir.
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-

-

Altıncı satıra işlem kodu “2”, hesap kodu alanına “360”, ekonomik kod alanına
“1.1.0.0” girilir. Tutar bilgisi girildikten sonra enter tuşuna basılır.
Ödemeye ilişkin 360- Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabının diğer ekonomik kodlarına
ait satırlar da yukarıdaki şekilde girilir.
Sekizinci satıra işlem kodu “2”, hesap kodu alanına “361”, ekonomik kod alanına
“1.2.1.0” girilir. Tutar bilgisi girildikten sonra enter tuşuna basılır.
Ödemeye ilişkin 361- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri hesabının diğer
ekonomik kodlarına ait satırlar da yukarıdaki şekilde girilir.
On ikinci satıra işlem kodu “2”, hesap kodu alanına “333”, ekonomik kod alanına
“3.2.0.0” girilir. Tutar bilgisi girildikten sonra enter tuşuna basılır.
Ödemeye ilişkin 333- Emanetler hesabının diğer ekonomik kodlarına ait satırlar da
yukarıdaki şekilde girilir.
Sekizinci satıra işlem kodu “2”, hesap kodu alanına “360”, ekonomik kod alanına
“1.1.0.0” girilir. Tutar bilgisi girildikten sonra enter tuşuna basılır
On beşinci satıra işlem kodu “2”, hesap kodu alanına “103”, ekonomik kod alanına
“2” girilir. Detay bilgileri ve tutar bilgisi girildikten sonra enter tuşuna basılır.
On altıncı satıra işlem kodu “1”, hesap kodu “830” girilir ve enter tuşuna basılır.
İmleç doğrudan fonksiyonel kod alanına gelir. Fonksiyon, finans ve ekonomik kod
alanlarına bütçe tertibine uygun kodlar girilir. Tutar bilgisi girildikten sonra enter
tuşuna basılır.
Ödemeye ilişkin 830- Bütçe Giderleri hesabının diğer ekonomik kodlarına ait satırlar
da yukarıdaki şekilde girilir.
Yirmi ikinci satıra işlem kodu “2”, hesap kodu “835” girilir ve enter tuşuna basılır.
Tutar bilgisi girildikten sonra KABUL ve ONAY butonuna tıklanarak kayıt
tamamlanır.

Kayda ilişkin sistemden alınan ödeme emri belgesi dökümü aşağı gösterilmiştir.
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B- Ödenek İşlemleri
Ödenek işlemleri, merkez muhasebe birimleri, taşra muhasebe birimleri ve tek
muhasebe birimlerinde farklılık gösterir. Aşağıda her muhasebe birimi için ayrı ayrı ödenek
işlemleri gösterilmiştir.
1- Merkez Muhasebe Birimlerinde Ödenek İşlemleri
Birden fazla muhasebe birimi olan idarelerin merkez muhasebe birimlerinde; bütçe
başlangıç ödenekleri, ilave ödenek, ödenek aktarma, geçen yıldan devreden ödenek v.d
ödenek ( kesin hesabın çıkarılmasına esas ödenek hareketleri) kayıtları ile taşra muhasebe
birimlerine ödenek gönderme işlemlerine ilişkin kayıtlar yapılmaktadır. Bu çerçevede merkez
muhasebe birimlerinde yapılan kayıtlarda 900- Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hs., 901Bütçe Ödenekleri Hs. ve 902- Bütçe Ödenek Hareketleri Hs. kullanılmaktadır.
a- Merkez Muhasebe Birimi Bütçe Ödenekleri Kaydı
Başlangıç ödeneği, ilave ödenek ve ilgili idarenin ödeneğini ilgilendiren diğer işlemler
BYES den otomatik olarak merkez muhasebe biriminin “Ödeme Emri Fişi Oluşturma”
tablosuna yansır.

BYES den 38.02.02.04-000-09.04.01.00-2-3.2 tertibinden 10.000 YTL lik başlangıç ödeneği
merkez muhasebe biriminin “Ödeme Emri Fişi Oluşturma” tablosuna yansımıştır.
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-

Merkez muhasebe birimi, bütçe tertibini seçip SİF OLUŞTUR butonuna tıkladığında
ekrana aşağıdaki mesaj gelir.

-

Ekrana gelen mesajda, gelen başlangıç ödeneğine ilişkin sistem tarafından otomatik
olarak oluşturulan kaydın işlem ve yevmiye numarası kullanıcıya bildirilir.

-

Muhasebe kayıt formunda söz konusu kayıt, işlem veya yevmiye numarası ile
sorgulanıp, MİF butonuna tıklanarak Muhasebe İşlem Fişi dökümü alınır.

b- Taşra Muhasebe Birimlerine Ödenek Gönderme İşlemleri
Kesin hesaba esas kurum bütçe ödenek işlemleri, merkez muhasebe birimince takip
edildiğinden, taşra muhasebe birimlerine gönderilen ödenekler merkez muhasebe birimince
muhasebeleştirilmektedir.
BYES den taşra muhasebe birimlerine gönderilen veya tenkis yapılan ödeneklere
ilişkin bilgiler, merkez muhasebe biriminin “Ödeme Emri Fişi Oluşturma” tablosuna otomatik
yansır. Söz konusu tabloda;
“Belge Tür” bilgisi “26” ise taşraya ödenek gönderme, “27” ise tenkis işlemi demektir ve
merkez ve taşra muhasebe birimlerince bu bilgiye göre kayıtlar karşılıklı oluşmaktadır.
Merkez Muhasebe Biriminin “Ödeme Emri Fişi Oluşturma” tablosundaki bilgi
aşağıdaki gibidir.
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Tabloda yer alan;
- Saym Kodu: Merkez muhasebe biriminin kodunu
- Yıl: Bütçe yılını
- Belge Tür: Ödenek işlemlerinin türünü (tablodaki bilgiye göre 26-taşra muhasebe
birimine ödenek gönderme işlemi
- Ödeme emri no: Ödeme emrinin numarasını
- Kurum kodu: bütçe tertibinin kurumsal kodunu
- Birim kodu: Harcamacı birimi
- Fonksiyon/finans/ Ekod1-2: Bütçe tertibinin fonksiyon, finans ve ekonomik
kodlarının iki düzeyini
- Giriş tarihi: Ödenek işleminin giriş tarihini
- Taşra Saym.: Taşra muhasebe biriminin kodunu (merkez muhasebe birimi ve
ödemesini yaptığı harcama birimleri için merkez muhasebe birimlerine gönderilen
ödenek veya tenkis işlemlerinde, merkez muhasebe birimi de diğer taşra muhasebe
birimleri gibi işlem görür.
Tablodaki tertipler seçilip, SİF OLUŞTUR butonuna tıklandığında ekrana aşağıdaki mesaj
gelir.

-

Ekrana gelen mesajda, taşra muhasebe birimine gönderilen ödeneğe ilişkin sistem
tarafından otomatik olarak oluşturulan kaydın işlem ve yevmiye numarası kullanıcıya
bildirilir.
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-

Söz konusu kayıt muhasebe kayıt formunda işlem veya yevmiye numarasına göre
sorgulanıp, muhasebe işlem fişi dökümü alınır.
Otomatik olarak oluşan kayıt; 902- Bütçe Ödenek Hareketleri Hs. borç, 900Gönderilecek Bütçe Ödenekleri alacak kaydıdır.
Kayıtta 902 hesabın üzerine tıklandığında detay alanında, ödeneğin gönderildiği veya
tenkis yapıldığı taşra muhasebe birimin kodu ( K. Say. Kod) görülecektir. Taşra
muhasebe birimi yevmiye tarih (K. Yev. Tar.) ve yevmiye no (K. Yev. No) alanları ise
boştur. Bu alanlar, gönderilen ödenek veya tenkis işleminin, taşra muhasebe birimince
muhasebeleştirildiği anda dolacaktır. Anlaşılacağı üzere, taşraya ödenek gönderme ve
tenkis işlemleri, merkez ve taşra muhasebe birimlerinin kayıtları ile ilişkilendirilmiştir.

2- Taşra Muhasebe Birimlerinde Ödenek İşlemleri
Taşra muhasebe birimlerine gelen ödenek veya tenkis işlemleri, önceki bölümde
belirtildiği şekilde elektronik ortamda yapılmaktadır.
Taşra muhasebe birimleri de ödenek işlemlerini “Ödeme Emri Fişi Oluşturma”
tablosunda yapmaktadır.
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3- Ödenekli Gider İşlemi
a- Taşra Muhasebe Birimlerinde Ödenekli Gider İşlemleri
Bütçedeki ödeneğine dayanılarak yapılan harcamalara ilişkin Ödenekli Giderler
Hesabı kayıt işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Taşra muhasebe
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birimi olan idarelerde ödenekli gider kaydı, 905- Ödenekli Giderler Hs. borç, 903Kullanılacak Ödenekler Hs. alacak şeklinde oluşmaktadır.
Birden fazla muhasebe birimi olan bir idarenin Taşra Muhasebe Birimine ait Kasım
ayı bütçe gideri ve ödenek hesaplarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterildiği şekildedir.
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Tabloda yer alan bilgilere göre; 38.02.02.04.904 birimin 9.4.1.0 fonksiyon ve 2 finans,
3.2 ekonomik kodunda yaptığı harcamaların karşılığı ödenek var. Bu durumda sadece bu
tertipteki harcama için 905- Ödenekli Giderler Hs. borç, 903- Kullanılacak Ödenekler Hs.
alacak kaydı yapılması gerekir.
Bu kısa açıklamaya göre sistem tarafından ödenekli gider işlemi şu şekilde
yapılmaktadır.

-

Diğer işlemler ve raporlar başlıklı menünün içerisinde bulunan “Ay sonu
muhasebeleştirme İşlemleri” başlığı çift tıklanır. Aşağıdaki form açılır.
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-

-

Formda; ilgili ay alanına ay sonu muhasebeleştirme (ödenekli gider) yapılacak ay
bilgisi, yıl alanına yıl bilgisi, kurum kodu alanına muhasebe biriminin kodu, vergi
numarasına muhasebe biriminin vergi numarası girilir.
“Ödenekli Giderleri Muhasebeleştir” butonuna tıklanır. Ekrana gelen mesajda “Evet”
tıklanır.
Ekrana aşağıdaki mesaj gelir.

-

Mesajda, ödenekli gider işlemine ilişkin oluşan kaydın işlem numarası kullanıcıya
bildirilir.

-

Muhasebe kayıt formundan söz konusu kayıt işlem numarası ile sorgulanır. Ekrana
gelen kayıt ONAY butonuna tıklanarak onaylanır.

123

Özel Bütçeli İdareler
say2000i Uygulama Eğitim Kılavuzu

TC Maliye Bakanlığı
Muhasebat Genel Müdürlüğü

b- Tek Muhasebe Birimlerinde Ödenekli Gider İşlemleri
Muhasebe işlemlerini tek muhasebe biriminde yürüten idarelerin muhasebe birimlerinde
903- Kullanılacak Ödenekler Hs. ve 904- Ödenekler Hs. kullanılmaz. Bu tür muhasebe
birimlerinde; ödenek ve ödenekli gider işlemleri 900- Gönderilecek Ödenekler Hs., 901Bütçe Ödenekleri Hs. ve 905- Ödenekli Giderler Hs. kullanılarak kayıt altına alınır.
Muhasebe hizmetleri tek bir muhasebe biriminden yürütülen idarenin muhasebe
biriminin Kasım ayı sonu itibariyle bütçe gideri ve ödeneklerine ilişkin bilgiler aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir.

Tablo bilgileri incelendiğinde;
38.03.02.04/7.3.1.0/2/6.1 tertibinin 904 biriminde 100,00 YTL harcama, 50 YTL ödenek var.
38.03.02.04/7.3.1.0/2/6.1 tertibinin 000 biriminde (sıfır birime sadece ödenek kaydı
yapılabilir. Harcama kaydı yapılmaz) 50 YTL ödenek var.
38.03.02.04/904/9.4.1.0/2/3.2 tertibinde 100,00 YTL harcama, 100 YTL ödenek var.
Ödenekli gider kaydı; tertibin kurumsal kodunun dört düzeyindeki harcama ve ödenek
durumunu dikkate alarak oluşmaktadır. Öncelikle harcama yapan birim kodunda ödenek
varsa, ilgili birim kodu ile ödenekli gider kaydı oluşur. Birimde ödenek yok ve sıfır (0)
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birimde ödenek varsa, sıfır birime ödenekli gider kaydı oluşur. Yukarıdaki bilgilere göre
sistem tarafından aşağıdaki şekilde kayıt oluşturulması gerekir.
905- Ödenekli Giderler Hs. 38.03.02.04/904/7.3.1.0/2/6.1
50
900- Gönderilecek Ödenekler Hs. 38.03.02.04/904/2/7.3.1.0/6.1
905- Ödenekli Giderler Hs. 38.03.02.04/000/7.3.1.0/6.1
50
900- Gönderilecek Ödenekler Hs. 38.03.02.04/000/2/7.3.1.0/3.2
905- Ödenekli Giderler Hs. 38.03.02.04/904/9.4.1.0/2/6.1
50
900- Gönderilecek Ödenekler Hs. 38.03.02.04/904/2/9.4.1.0/2/3.2

50
50
50

Bu kısa açıklamaya göre sistem tarafından ödenekli gider işlemi şu şekilde yapılmaktadır.

-

Diğer işlemler ve raporlar başlıklı menünün içerisinde bulunan “Ay sonu
muhasebeleştirme İşlemleri” başlığı çift tıklanır. Aşağıdaki form açılır.

-

Formda; ilgili ay alanına ay sonu muhasebeleştirme (ödenekli gider) yapılacak ay
bilgisi, yıl alanına yıl bilgisi, kurum kodu alanına muhasebe biriminin kodu, vergi
numarasına muhasebe biriminin vergi numarası girilir.
“Ödenekli Giderleri Muhasebeleştir” butonuna tıklanır. Ekrana gelen mesajda “Evet”
tıklanır.
Ekrana aşağıdaki mesaj gelir.

-
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-

Mesajda, ödenekli gider işlemine ilişkin oluşan kaydın işlem numarası kullanıcıya
bildirilir.

-

Muhasebe kayıt formundan söz konusu kayıt işlem numarası ile sorgulanır. Ekrana
gelen kayıt ONAY butonuna tıklanarak onaylanır.
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Bu bölümde, özel bütçeli idarelerin mevcut iş ve işlemlerinin say2000i sistemine devrine
ilişkin esaslar üzerinde durulacaktır.
Bilindiği gibi, 5018 Sayılı Kanunun eki 2 sayılı cetvelde sayılan özel bütçeli idarelerden
bir kısmı muhasebe işlemlerini hali hazırda say2000i sistemi üzerinden yürütmektedir. Bu
anlamda devir işlemleri, say2000i sistemine dahil muhasebe birimlerinin devir işlemleri ve ilk
defa say2000i sistemine dahil olacak muhasebe birimlerinin devir işlemleri olmak üzere iki
farklı usulde yapılacaktır.

I- SAY2000İ SİSTEMİNE DAHİL MUHASEBE BİRİMLERİNİN DEVİR
İŞLEMLERİ
2005 yılında katma bütçeli idare statüsünde olup, 5018 sayılı Kanun ile özel bütçeli idare
statüsüne kavuşan;
123456-

Yüksek Öğrenim Kurulu Başkanlığı
Üniversiteler
Yüksek Teknoloji Enstitüleri
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

Muhasebe birimlerinin 2005 yılından 2006 yılına devir işlemleri, merkezden
(Muhasebat Genel Müdürlüğü) otomatik olarak yapılacaktır.
Devir işlemi, özel bütçeli idarelerin detaylı hesap planlarına göre her idare için
oluşturulan dönüşüm tablosuna uygun olarak yapılacaktır.
Söz konusu idarelerin devir ve yeni yıl işlemlerine ilişkin usul ve esaslar ayrıca
duyurulacaktır.

II- İLK DEFA SAY2000İ SİSTEMİNE DAHİL OLACAK MUHASEBE
BİRİMLERİNİN DEVİR İŞLEMLERİ
İlk defa say2000i sistemi kapsamına alınacak idarelerin devir işlemleri aşağıdaki esaslar
doğrultusunda yapılacaktır.
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A- İdare Muhasebe Birimlerince Yapılacak İşlemler
-

-

2006 yılı açılış kaydı, detaylı hesap planları ve muhasebe yönetmeliklerine uygun
olarak hazırlanacak.
Devir veren hesaplarla ilgili olarak yardımcı defter kayıtlarında kimlik bilgileri tutulan
ilgili kişi veya grupların vergi numaraları tespit edilecektir ( Emanetler, Bütçe
Emanetleri, Kişilerden Alacaklar hesaplarının devir girişleri için gerekli olacak).
Devir işlemlerine esas olmak üzere, yeni yıla devir veren ve açılış kaydını oluşturan
hesaplar; Devir Giriş İşlemleri Referans Tablosunda hesabın niteliğine göre
işaretlenmiş bilgileri kapsayacak şekilde listelenecek. Söz konusu referans tablosu,
giriş işlemleri için gerekli asgari bilgileri içermektedir.

Referans tablosunda tüm hesaplara yer verilmemiştir. Tablodaki hesaplar referans kabul
edilerek, devir veren ve tabloda yer almayan diğer hesaplara ilişkin detay bilgiler de benzer
şekilde listelenecektir.

B- Devir İşlemleri

Devir işlemleri menüsü; say2000i sistemine geçiş işlemleri için kullandığımız
menüdür. Manuel olarak yapılmış muhasebe işlemleri, devir tarihindeki mizan hesaplarının
kalan tutarları üzerinden devir yapılır. Devir işlemleri aşağıda da açıklanacağı üzere “devir
defterleri bilgi giriş” formu ile yapılır.
1- Devir 1 Numaralı MİF Girişi
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Devir defter bilgi giriş formundan girilen kayıtların kümülatif olarak yansıdığı
formdur. Yılın açılış kaydını gösterir. Sisteme dahil olan muhasebe birimlerinin yeni yıl çılış
kayıtları sistem tarafından otomatik oluşturulur.
2- Devir Defterleri Bilgi Girişi

say2000i sistemine yeni dahi olacak muhasebe birimlerinin yılın ilk açılış kaydının
oluşturulması bu form ile sağlanmaktadır. Forma, yeni yıla devir veren her hesap, ekonomik
kod bazında yevmiye tarih ve numarası ile giriş yapılır. Kabul işleminden sonra “SİF
OLUŞTURMA” butonuna tıklandığında girilen hesapların 1 nolu muhasebe işlem fişi
formuna yansıması sağlanır.
Formun doldurulması;
Kurum kodu: Tertip bazında girilmesi gereken hesaplar (avans, maddi duran varlıklar,
ödenek hesapları) girilirken ilgili tertibin kurumsal kodu girilir. Tertip girişi gerektirmeyen
hesaplarda muhasebe biriminin kurumsal kodu girilir.
İşkod: Devreden hesabın borç veya alacak devir vermesi durumuna göre borç devir verenler
için “1” , alacak devir verenler için “2” girilir.
Heskod: İlgili hesabın kodu girilir.
Kurumkod/fonksiyonel/finans: Tertip bilgileri girilir.
Ekod: Hesabın ekonomik kodları girilir.
Hes.Al.Tarihi: Yardımcı defter kayıtlarına göre alınan emanet niteliğindeki hesapların
manuel defter kayıtlarının (sadece devir veren kayıtlar) yevmiye tarihi girilir.
Hes. Al. No: Yardımcı defter kayıtlarına göre alınan emanet niteliğindeki hesapların manuel
defter kayıtlarının (sadece devir veren kayıtlar) yevmiye numarası girilir.
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İlgili Yıl: 15 li, 24 lü, ve 25 li gruptaki ( 258 ve259 nolu hesaplar yevmiye tarih ve numara
bazında) hesaplarda kayıtlı tutarların kayıtlara girdikleri yıl bilgisini ( aynı yıl içerisinde
kayıtlara giren tutarlar toplanarak, yıl yıl tek tutar halinde girilecek),
Alındı No: Teminat, menkul kıymet gibi hesaplardaki tutarlara ilişkin alındının numarasını,
Çek no/Gönderme Emri No: Devreden çek veya gönderme emirlerinin numaralarını,
Banka Şube kodu: Devir veren 102- Banka Hesabı veya 103- Verilen Çekler ve Gönderme
Emirleri Hesaplarının ilgili olduğu muhabir banka şube kodunu,
Kişilerden Alc. Dosya B./Başka B.A.İ.A. Dosya B./Taahhüt Kartı B.: Kişilerden alacaklar
hesabı ile ilgili olarak devir veren tutarlara ilişkin dosya bilgilerini, Başka B.A.İ.A. hesabı ile
ilgili olarak devir veren tutarlara ilişkin dosya bilgilerini ( takip edilen icra dosyaları vd.),
devir veren taahhütlere ilişkin oluşturulmuş taahhüt dosyalarını,
Tutar: Devir veren hesabın yardımcı defter kayıtlarındaki tutarı girilir.
Yukarıda belirtilen temel bilgiler girildikten sonra “kabul” işlemi yapılır ve “mif
oluştur” butonuna basılarak girilen kaydın 1 nolu muhasebe işlem fişi formuna yansıması
sağlanır.
3- Devreden Hesaplar

Menüde “devreden hesaplar” başlığına tıklandığında ekrana yukarıdaki form gelir.
Rapor tarihi alanına girilen tarih itibariyle seçilen hesabın devir veren yevmiye kayıtları
raporlanır.
Devir işlemleri tamamlandıktan sonra, hesap bazında devreden hesaplar dökümü
alınarak girilen kayıtların kontrolü yapılır.
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III- DEVİR İŞLEMLERİ ÖRNEK UYGULAMA
A. Açılış Kaydı
(A) Özel bütçeli idarenin 2006 yılı açılış kaydı aşağıdaki gibidir.
Hes Kod

Hesap

100

Kasa Hesabı

102

Banka Hesabı

103

117

120

140

162
164
165
253

259
320

330
333

360

361

Yardımcı Hesap

Borç

Alacak
800

10.000
1

10.000

1

10

2

90

1

100

2

100

6.1.1.1

300

6.1.2.1

700

1.1

100

2.1

100

2.1

200

3.2

1.000

Verilen Çek. Gön. Emirleri Hs.

100

Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı

200

Gelirlerden Alacaklar Hesabı

1.000

Kişilerden Alacaklar Hesabı

200

Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı

200

Akreditifler Hesabı

1.000

Mahsup D. Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı

300
1.3.2

300

2.99

500

3.1

500

1

500

2

2.000

3

1.000

1.2

1.000

3.1

1.000

90.99

1.000

Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı

1.000

Yatırım Avansları Hesabı

500

Bütçe Emanetleri Hesabı

3.000

Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı

1.000

Emanetler Hesabı

2.000

Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı

1.000
1.1

900

3.1.

100

1.1.1

300

1.2.1

700

Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintiler Hesabı

590

Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı

906

Mahsup D. Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı

907

Mahsup D. Aktarılan Ödenekler Hesabı

910

Teminat Mektupları Hesabı

911

Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı

1.000

7.100
300
3.2

300
300
500

1

500
500
TOPLAM

16.000

16.000

Bu bilgilere göre söz konusu idarenin say2000i sistemine devir işlemleri aşağıdaki şekilde
yapılır.
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103

117

120

162

10
90

1
2

100
100

Menkul Kıymet ve
Varlıklar Hesabı

165

253

259

25.01.2004
30.09.2005

500
9000

31.12.2004
31.12.2004

99999
99999

20.01.2003
28.08.2004

450
7000

15.12.2004

10000

10.10.2003

8000

38

2

2

4

904

9

4

1

0

2

25.12.2004
20.12.2004

9100
9200

38
38

2
2

2
2

4
4

904
904

9
9

4
4

1
1

0
0

2
2

31.12.2003
31.12.2004

99999
99999

38
38

2
2

2
2

4
4

904
904

9
9

4
4

1
1

0
0

2
2

01.12.2004

8500

38

2

2

4

904

9

4

1

0

2

6406550047
1209875034

66666666666
12580795632

Dosya
Bilgi Giriş

Banka
Hesap No

Banka
Şube kodu

Çek
No/Gön.
Emri No

Alındı No

Fns. Kod

Fonksiyon
el Kod

İlgili yıl

10550
10551

12580795632

150
200

10
30

200
1.1
2.1

100
100

2.1

200

Bütçe Dışı Avans ve
Krediler Hesabı

Mahsup D. A. Avns.
ve Kred. Hesabı

29.12.2005
31.12.2005

1209875034

1.000

Kişilerden Alacaklar
Hesabı

Akreditifler Hesabı

99999
99999

200

Gelirlerden
Alacaklar Hesabı

164

31.12.2004
31.12.2004
100

1
2

6.1.1.1 300
6.1.2.1 700
140

Alacak

Borç
800
10.000

1

Kurumsal
kod

Hesap
Kasa Hesabı
Banka Hesabı
Verilen Çek. Gön.
Emirleri Hs.

Hesaba
Alma
Tarihi
Hesaba
Alma
Yevmiye
Numarası

Hes. Kod
100
102

Ekon. Kod

B. Devir Giriş İşlemleri Referans Tablosu

x
x

200
1.000
3.2

1000

1.3.2
1.3.2

200
100

2.99
3.1

500
500

1

500

300

Tesis, Makine ve
Cihazlar Hesabı

1.000

Yatırım Avansları
Hesabı

2003
2004

500
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320

330

333

360

361

590

906

Bütçe Emanetleri
Hesabı

3.000
2
3

2000
1000

1.2
1.2

500
500

3.1
3.1
90.99
90.99

200
800
500
500

1.1
3.1.

900
100

1.1.1
1.2.1

300
700

Alınan Depozito ve
Teminatlar Hesabı

910

Emanetler Hesabı

30.04.2004
30.05.2004

3000
4000

01.11.2004
11.11.2004
01.10.2003
24.10.2002

7000
7200
6000
5500

31.12.2004
31.12.2004

9400
9400

31.12.2004
31.12.2004

9400
9400

31.12.2004

99999

31.12.2004

99999

31.12.2004

99999

20.10.2002
20.10.2003

7500
7600

2.000

Ödenecek Vergi ve
Fonlar Hesabı

1.000

Ödenecek Sosyal
Güvenlik Kesintiler
Hesabı

1.000

Dönem Olumlu
Faaliyet Sonucu
Hesabı
Mahsup D. A.
Kullan. Öden.
Hesabı

7.100

300

Mahsup D. Aktarılan
Ödenekler Hesabı
Teminat Mektupları
Hesabı

300
0

300

38

500
1
1

911

9300
9350

1.000

3.2
907

31.12.2004
31.12.2004

200
300

Teminat Mektupları
Emanetleri Hesabı

500
TOPLAM

16.000

16.000
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C. 100 Kasa Hesabının Devri

-

-

Devir işlemleri menüsünde bulunan “Devir Defterleri Bilgi Giriş” Formu açılır.
Kurumsal kod alanına muhasebe biriminin kurumsal kodu girilir.
“İş Kod” alanına “1” (hesap borç devri verdiği için 1 girilir. Alacak devir veren
hesaplar için 2 girilir) girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç, “Hes kod” alanına gelir. “Hes Kod” alanına “100” girilir.Enter tuşuna basılır.
İmleç, ekonomik kod alanına gelir. Enter tuşuna basılır, imleç vergi no alanına gelir.
Vergi no alanına muhasebe biriminin vergi numarası girilir.
İmleç, sırasıyla “Hes. Al. Tarihi” ve “Hes. Al. No” alanlarına gelir. Kasa hesabı ve
detay bazda takip edilmeyen diğer hesaplarda bu alanlara, 31.12.2005 tarih ile 99999
yevmiye numarası gibi genel bir numara girilir (Örneğimiz 2005 yılı içerisinde
yapıldığı için 2004 yılı bilgileri girilmiştir). Böylece, girilen bilginin geçen yıldan
devir ile gelen bilgi olduğu kayıt altına alınır.
İmleç tutar alanına gelene kadar enter tuşuna basılır.
İmleç tutar alanına gelir. Tutar bilgisi girilir ve KABUL butonuna tıklanır.
Kasa hesabının sisteme devri yapılmış olur.
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D. 102 Banka Hesabının Devri

-

-

-

Devir defterleri bilgi giriş formu açılır.
Kurumsal kod alanına muhasebe biriminin kurumsal kodu girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç, “İş Kod” alanına gelir. “İş Kod” alanına “1” girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç, “Hes kod” alanına gelir. “Hes Kod” alanına “102” girilir.Enter tuşuna basılır.
İmleç, ekonomik kod alanına gelir. Ekonomik kod alanına “1” girilir. Enter tuşuna
basılır.
İmleç vergi no alanına gelir.Vergi no alanına muhasebe biriminin vergi numarası
girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç, sırasıyla “Hes. Al. Tarihi” ve “Hes. Al. No” alanlarına gelir. Söz konusu
alanlara 31.12.2005 tarih ile 99999 yevmiye numarası girilir (Örneğimiz 2005 yılı
içerisinde yapıldığı için 2004 yılı bilgileri girilmiştir). Enter tuşuna basılır.
Muhasebe biriminin, banka hesaplarının bulunduğu banka şube kodu ve hesap
numaralarını gösteren arayüz açılır. Arayüzden ilgili banka şube kodu ve hesap
numarası seçilir. Tamam butonuna tıklanır. Seçilen bilgiler, formda ilgili alanlara
gelir. İmleç, tutar alanına gelene kadar enter tuşuna basılır.
İmleç tutar alanına gelir. Tutar bilgisi girilir ve KABUL butonuna tıklanır.
Banka hesabının sisteme devri yapılmış olur.
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E. 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabının Devri
1. 103.01 Verilen Çekler Yardımcı Hesabının Devir İşlemleri

-

-

-

Devir defterleri bilgi giriş formu açılır.
Kurumsal kod alanına muhasebe biriminin kurumsal kodu girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç, “İş Kod” alanına gelir. “İş Kod” alanına “2” (alacak devri verdiği için) girilir.
Enter tuşuna basılır.
İmleç, “Hes kod” alanına gelir. “Hes Kod” alanına “103” girilir.Enter tuşuna basılır.
İmleç, ekonomik kod alanına gelir. Ekonomik kod alanına “1” girilir. Enter tuşuna
basılır.
İmleç vergi no alanına gelir.Vergi no alanına, biliniyorsa ilgililerin vergi numarası,
bilinmiyorsa muhasebe biriminin vergi numarası girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç, sırasıyla “Hes. Al. Tarihi” ve “Hes. Al. No” alanlarına gelir. Söz konusu
alanlara yardımcı defter kayıtlarına göre devir veren kaydın yevmiye tarih ve numarası
girilir (Örneğimizde, devir giriş işlemleri referans tablosu bilgilerine göre 29.12.2004
tarih ve 10550 yevmiye numarası girilmiştir) . Enter tuşuna basılır.
İmleç, “Çek no” alanına gelir. Devir veren çekin çek numarası girilir (Örneğimizde,
devir giriş işlemleri referans tablosu bilgilerine göre 150 girilmiştir). Enter tuşuna
basılır.
Muhasebe biriminin, banka hesaplarının bulunduğu banka şube kodu ve hesap
numaralarını gösteren arayüz açılır. Arayüzden ilgili banka şube kodu ve hesap
numarası seçilir. Tamam butonuna tıklanır. Seçilen bilgiler, formda ilgili alanlara
gelir. İmleç, tutar alanına gelene kadar enter tuşuna basılır.
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-

İmleç tutar alanına gelir. Tutar bilgisi girilir ve KABUL butonuna tıklanır.
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabının “1” ekonomik kodunun sisteme devri
yapılmış olur.

2. 103.02 Gönderme Emirleri Yardımcı Hesabının Devir İşlemleri;

-

Devir defterleri bilgi giriş formu açılır.
Kurumsal kod alanına muhasebe biriminin kurumsal kodu girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç, “İş Kod” alanına gelir. “İş Kod” alanına “2” (alacak devri verdiği için) girilir.
Enter tuşuna basılır.
İmleç, “Hes kod” alanına gelir. “Hes Kod” alanına “103” girilir.Enter tuşuna basılır.
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-

-

-

-

İmleç, ekonomik kod alanına gelir. Ekonomik kod alanına “2” girilir. Enter tuşuna
basılır.
İmleç vergi no alanına gelir.Vergi no alanına, biliniyorsa ilgililerin vergi numarası,
bilinmiyorsa muhasebe biriminin vergi numarası girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç, sırasıyla “Hes. Al. Tarihi” ve “Hes. Al. No” alanlarına gelir. Söz konusu
alanlara yardımcı defter kayıtlarına göre devir veren kaydın yevmiye tarih ve numarası
girilir (Örneğimizde, devir giriş işlemleri referans tablosu bilgilerine göre 31.12.2004
tarih ve 10551 yevmiye numarası girilmiştir) . Enter tuşuna basılır.
İmleç, “Çek/Gönderme Emri No” alanına gelir. Devir veren gönderme emrinin
numarası girilir (Örneğimizde, devir giriş işlemleri referans tablosu bilgilerine göre
200 girilmiştir). Enter tuşuna basılır.
Muhasebe biriminin, banka hesaplarının bulunduğu banka şube kodu ve hesap
numaralarını gösteren arayüz açılır. Arayüzden ilgili banka şube kodu ve hesap
numarası seçilir. Tamam butonuna tıklanır. Seçilen bilgiler, formda ilgili alanlara
gelir. İmleç, tutar alanına gelene kadar enter tuşuna basılır.

İmleç tutar alanına gelir. Tutar bilgisi girilir ve KABUL butonuna tıklanır.
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabının “2” ekonomik kodunun sisteme devri
yapılmış olur.
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F. 117 Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabının Devri
1. 117.01 Yardımcı Hesabın Devir İşlemleri

-

-

-

Devir Defterleri Bilgi Giriş Formu açılır.
Kurumsal kod alanına muhasebe biriminin kurumsal kodu girilir.
“İş Kod” alanına “1” girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç, “Hes kod” alanına gelir. “Hes Kod” alanına “117” girilir.Enter tuşuna basılır.
İmleç, ekonomik kod alanına gelir. Ekonomik kod alanına “1” girilir. Enter tuşuna
basılır.
İmleç vergi no alanına gelir.Vergi no alanına, biliniyorsa ilgililerin vergi numarası,
bilinmiyorsa muhasebe biriminin vergi numarası girilir. Enter tuşuna basılır..
İmleç, sırasıyla “Hes. Al. Tarihi” ve “Hes. Al. No” alanlarına gelir. Söz konusu
alanlara yardımcı defter kayıtlarına göre devir veren kaydın yevmiye tarih ve numarası
girilir (Örneğimizde, devir giriş işlemleri referans tablosu bilgilerine göre 25.01.2004
tarih ve 500 yevmiye numarası girilmiştir) . Enter tuşuna basılır.
İmleç, “alındı no” (çek no alanı aynı zamanda menkul kıymete ilişkin alındıların
numarasını girmek için de kullanılır) gelir. Devir giriş işlemleri referans tablosu
bilgilerine göre “10” girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç tutar alanına gelene kadar enter tuşuna basılır.
İmleç tutar alanına gelir. Tutar bilgisi girilir ve KABUL butonuna tıklanır.
117- Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabının “1” Ekonomik kodunun devri yapılmış
olur.
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2. 117.02- Yardımcı Hesabın Devir İşlemleri

-

-

-

Devir Defterleri Bilgi Giriş Formu açılır.
Kurumsal kod alanına muhasebe biriminin kurumsal kodu girilir.
“İş Kod” alanına “1” girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç, “Hes kod” alanına gelir. “Hes Kod” alanına “117” girilir.Enter tuşuna basılır.
İmleç, ekonomik kod alanına gelir. Ekonomik kod alanına “1” girilir. Enter tuşuna
basılır.
İmleç vergi no alanına gelir.Vergi no alanına, biliniyorsa ilgililerin vergi numarası,
bilinmiyorsa muhasebe biriminin vergi numarası girilir. Enter tuşuna basılır..
İmleç, sırasıyla “Hes. Al. Tarihi” ve “Hes. Al. No” alanlarına gelir. Söz konusu
alanlara yardımcı defter kayıtlarına göre devir veren kaydın yevmiye tarih ve numarası
girilir (Örneğimizde, devir giriş işlemleri referans tablosu bilgilerine göre 30.09.2004
tarih ve 9000 yevmiye numarası girilmiştir) . Enter tuşuna basılır.
İmleç, “alındı no” (çek no alanı aynı zamanda menkul kıymete ilişkin alındıların
numarasını girmek için de kullanılır) gelir. Devir giriş işlemleri referans tablosu
bilgilerine göre “30” girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç tutar alanına gelene kadar enter tuşuna basılır.
İmleç tutar alanına gelir. Tutar bilgisi girilir ve KABUL butonuna tıklanır.
117- Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabının “2” Ekonomik kodunun devri yapılmış
olur.
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G. 120 Gelirlerden Alacaklar Hesabının Devri
1. 120 Gelirlerden Alacaklar Hesabının “6.1.1.1” Yardımcı Hesabının Devri

-

-

Devir işlemleri menüsünde bulunan “Devir Defterleri Bilgi Giriş” Formu açılır.
Kurumsal kod alanına muhasebe biriminin kurumsal kodu girilir.
“İş Kod” alanına “1” girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç, “Hes kod” alanına gelir. “Hes Kod” alanına “120” girilir.Enter tuşuna basılır.
İmleç, ekonomik kod alanına gelir. Ekonomik kod alanına “6.1.1.1” girilir. Enter
tuşuna basılır.
Vergi no alanına muhasebe biriminin vergi numarası girilir.
İmleç, sırasıyla “Hes. Al. Tarihi” ve “Hes. Al. No” alanlarına gelir. Bu alanlara,
31.12.2005 tarih ile 99999 yevmiye numarası gibi genel bir numara girilir (Örneğimiz
2005 yılı içerisinde yapıldığı için 2004 yılı bilgileri girilmiştir). Böylece, girilen
bilginin geçen yıldan devir ile gelen bilgi olduğu kayıt altına alınır.
İmleç tutar alanına gelene kadar enter tuşuna basılır.
İmleç tutar alanına gelir. Tutar bilgisi girilir ve KABUL butonuna tıklanır.
Gelirlerden Alacaklar Hesabının “6.1.1.1” ekonomik kodunun sisteme devri yapılmış
olur.

2. 120 Gelirlerden Alacaklar Hesabının “6.1.1.1” Yardımcı Hesabının Devri
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-

-

Devir işlemleri menüsünde bulunan “Devir Defterleri Bilgi Giriş” Formu açılır.
Kurumsal kod alanına muhasebe biriminin kurumsal kodu girilir.
“İş Kod” alanına “1” girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç, “Hes kod” alanına gelir. “Hes Kod” alanına “120” girilir.Enter tuşuna basılır.
İmleç, ekonomik kod alanına gelir. Ekonomik kod alanına “6.1.2.1” girilir. Enter
tuşuna basılır.
Vergi no alanına muhasebe biriminin vergi numarası girilir.
İmleç, sırasıyla “Hes. Al. Tarihi” ve “Hes. Al. No” alanlarına gelir. Bu alanlara,
31.12.2005 tarih ile 99999 yevmiye numarası gibi genel bir numara girilir (Örneğimiz
2005 yılı içerisinde yapıldığı için 2004 yılı bilgileri girilmiştir). Böylece, girilen
bilginin geçen yıldan devir ile gelen bilgi olduğu kayıt altına alınır.
İmleç tutar alanına gelene kadar enter tuşuna basılır.
İmleç tutar alanına gelir. Tutar bilgisi girilir ve KABUL butonuna tıklanır.
Gelirlerden Alacaklar Hesabının “6.1.2.1” ekonomik kodunun sisteme devri yapılmış
olur.

H. 140 Kişilerden Alacaklar Hesabının Devri
1. 140 Kişilerden Alacaklar Hesabının “1.1” Yardımcı Hesabının Devri

-

Kişilerden Alacaklar Hesabı menüsünde bulunan “Kişilerden Alacaklar Hesabı Bilgi
Girişi Formu” açılır.
Kişilerden alacaklar hesabına ilişkin bölümde anlatıldığı şekilde dosya bilgisi girilir.
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-

-

-

Devir işlemleri menüsünde bulunan “Devir Defterleri Bilgi Giriş” Formu açılır.
Kurumsal kod alanına muhasebe biriminin kurumsal kodu girilir.
“İş Kod” alanına “1” girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç, “Hes kod” alanına gelir. “Hes Kod” alanına “140” girilir.Enter tuşuna basılır.
İmleç, ekonomik kod alanına gelir. Ekonomik kod alanına “1.1” girilir. Enter tuşuna
basılır.
Vergi no alanına borçlunun vergi numarası girilir. Enter tuşuna basılır.
Borçluya ait kişilerden alacaklar dosyalarını gösteren arayüz açılır.İlgili dosya seçilir.
Tamam butonuna tıklanır. Enter tuşuna basılır. Dosya bilgileri ilgili alanlara yansır.

İmleç, sırasıyla “Hes. Al. Tarihi” ve “Hes. Al. No” alanlarına gelir. Söz konusu
alanlara yardımcı defter kayıtlarına göre devir veren kaydın yevmiye tarih ve numarası
girilir (Örneğimizde, devir giriş işlemleri referans tablosu bilgilerine göre 20.01.2003
tarih ve 450 yevmiye numarası girilmiştir) . Enter tuşuna basılır.
KABUL butonuna tıklanır.
Kişilerden Alacaklar Hesabının “1.1” ekonomik kodunun sisteme devri yapılmış olur.
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2. 140 Kişilerden Alacaklar Hesabının “1.1” Yardımcı Hesabının Devri

-

-

Kişilerden Alacaklar Hesabı menüsünde bulunan “Kişilerden Alacaklar Hesabı Bilgi
Girişi Formu” açılır.
Kişilerden alacaklar hesabına ilişkin bölümde anlatıldığı şekilde dosya bilgisi girilir.

Devir işlemleri menüsünde bulunan “Devir Defterleri Bilgi Giriş” Formu açılır.
Kurumsal kod alanına muhasebe biriminin kurumsal kodu girilir.
“İş Kod” alanına “1” girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç, “Hes kod” alanına gelir. “Hes Kod” alanına “140” girilir.Enter tuşuna basılır.
İmleç, ekonomik kod alanına gelir. Ekonomik kod alanına “2.1” girilir. Enter tuşuna
basılır.
Vergi no alanına borçlunun vergi numarası girilir. Enter tuşuna basılır.
Borçluya ait kişilerden alacaklar dosyalarını gösteren arayüz açılır.İlgili dosya seçilir.
Tamam butonuna tıklanır. Enter tuşuna basılır. Dosya bilgileri ilgili alanlara yansır.
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-

İmleç, sırasıyla “Hes. Al. Tarihi” ve “Hes. Al. No” alanlarına gelir. Söz konusu
alanlara yardımcı defter kayıtlarına göre devir veren kaydın yevmiye tarih ve numarası
girilir (Örneğimizde, devir giriş işlemleri referans tablosu bilgilerine göre 28.08.2004
tarih ve 7000 yevmiye numarası girilmiştir) . Enter tuşuna basılır.
KABUL butonuna tıklanır.
Kişilerden Alacaklar Hesabının “2.1” ekonomik kodunun sisteme devri yapılmış olur.

İ. 162 Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabının Devri
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Devir işlemleri menüsünde bulunan “Devir Defterleri Bilgi Giriş” Formu açılır.
Kurumsal kod alanına muhasebe biriminin kurumsal kodu girilir.
“İş Kod” alanına “1” girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç, “Hes kod” alanına gelir. “Hes Kod” alanına “162” girilir.Enter tuşuna basılır.
İmleç, ekonomik kod alanına gelir. Ekonomik kod alanına “2.1” girilir. Enter tuşuna
basılır.
Vergi no alanına muhasebe biriminin vergi numarası girilir.
İmleç, sırasıyla “Hes. Al. Tarihi” ve “Hes. Al. No” alanlarına gelir. Söz konusu
alanlara yardımcı defter kayıtlarına göre devir veren kaydın yevmiye tarih ve numarası
girilir (Örneğimizde, devir giriş işlemleri referans tablosu bilgilerine göre 15.12.2004
tarih ve 10000 yevmiye numarası girilmiştir) . Enter tuşuna basılır.
İmleç tutar alanına gelene kadar enter tuşuna basılır.
İmleç tutar alanına gelir. Tutar bilgisi girilir ve KABUL butonuna tıklanır.
Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabının 2.1 ekonomik kodunun sisteme devri
yapılmış olur.

J. 164 Akreditifler Hesabının Devri

-

Devir işlemleri menüsünde bulunan “Devir Defterleri Bilgi Giriş” Formu açılır.
Kurumsal kod alanına akreditifin ilgili olduğu bütçe tertibinin kurumsal kodu girilir.
“İş Kod” alanına “1” girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç, “Hes kod” alanına gelir. “Hes Kod” alanına “164” girilir.Enter tuşuna basılır.
İmleç, fonksiyon kod alanına gelir. Bütçe tertibinin fonksiyon kodu girilir. Enter
tuşuna basılır.
İmleç, finans kod alanına gelir. Bütçe tertibinin finans kodu girilir. Enter tuşuna
basılır.
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İmleç, ekonomik kod alanına gelir. Ekonomik kod alanına “3.2” girilir. Enter tuşuna
basılır.
İmleç vergi no alanına gelir.Vergi no alanına, biliniyorsa ilgililerin vergi numarası,
bilinmiyorsa muhasebe biriminin vergi numarası girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç, sırasıyla “Hes. Al. Tarihi” ve “Hes. Al. No” alanlarına gelir. Söz konusu
alanlara yardımcı defter kayıtlarına göre devir veren kaydın yevmiye tarih ve numarası
girilir (Örneğimizde, devir giriş işlemleri referans tablosu bilgilerine göre 10.10.2003
tarih ve 8000 yevmiye numarası girilmiştir) . Enter tuşuna basılır.
İmleç tutar alanına gelene kadar enter tuşuna basılır.
İmleç tutar alanına gelir. Tutar bilgisi girilir ve KABUL butonuna tıklanır.
Akreditifler Hesabının sisteme devri yapılmış olur.

K. 165 Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabının Devri

-

Devir işlemleri menüsünde bulunan “Devir Defterleri Bilgi Giriş” Formu açılır.
Kurumsal kod alanına mahsup dönemine devreden avans ve kredinin ilgili olduğu
bütçe tertibinin kurumsal kodu girilir.
“İş Kod” alanına “1” girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç, “Hes kod” alanına gelir. “Hes Kod” alanına “165” girilir.Enter tuşuna basılır.
İmleç, fonksiyon kod alanına gelir. Bütçe tertibinin fonksiyon kodu girilir. Enter
tuşuna basılır.
İmleç, finans kod alanına gelir. Bütçe tertibinin finans kodu girilir. Enter tuşuna
basılır.
İmleç, ekonomik kod alanına gelir. Ekonomik kod alanına “1.3.2” girilir. Enter tuşuna
basılır.
İmleç vergi no alanına gelir.Vergi no alanına, biliniyorsa ilgililerin vergi numarası,
bilinmiyorsa muhasebe biriminin vergi numarası girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç, sırasıyla “Hes. Al. Tarihi” ve “Hes. Al. No” alanlarına gelir. Söz konusu
alanlara yardımcı defter kayıtlarına göre devir veren kaydın yevmiye tarih ve numarası
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girilir (Örneğimizde, devir giriş işlemleri referans tablosu bilgilerine göre 25.12.2004
tarih ve 9100 yevmiye numarası girilmiştir) . Enter tuşuna basılır.
İmleç tutar alanına gelene kadar enter tuşuna basılır.
İmleç tutar alanına gelir. Tutar bilgisi girilir ve KABUL butonuna tıklanır.
Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabının yardımcı defter kayıtlarına
göre devreden kaydının sisteme kaydı yapılmış olur.

Devir giriş işlemleri referans tablosuna göre, Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve
Krediler Hesabının devreden diğer tutarı da, yukarıda anlatıldığı şekilde devir
defterleri bilgi giriş formuna girilir.

L. 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabının Devri

-

Devir işlemleri menüsünde bulunan “Devir Defterleri Bilgi Giriş” Formu açılır.
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Kurumsal kod alanına ilgili duran varlığın ait olduğu bütçe tertibinin kurumsal kodu
girilir.
“İş Kod” alanına “1” girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç, “Hes kod” alanına gelir. “Hes Kod” alanına “253” girilir.Enter tuşuna basılır.
İmleç, fonksiyon kod alanına gelir. Bütçe tertibinin fonksiyon kodu girilir. Enter
tuşuna basılır.
İmleç, finans kod alanına gelir. Bütçe tertibinin finans kodu girilir. Enter tuşuna
basılır.
İmleç, ekonomik kod alanına gelir. Ekonomik kod alanına “2.99” girilir. Enter tuşuna
basılır.
İmleç vergi no alanına gelir.Vergi no alanına, ilgili kurumun vergi numarası,
bilinmiyorsa muhasebe biriminin vergi numarası girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç, sırasıyla “Hes. Al. Tarihi” ve “Hes. Al. No” alanlarına gelir. Söz konusu
alanlara duran varlığın edinildiği yılın bilgisini gösterecek şekilde genel bir tarih ve
numara girilir (Örneğimizde 31.12.2003 tarih ve 9999 yevmiye numarası girilmiştir).
Enter tuşuna basılır.
İmleç tutar alanına gelene kadar enter tuşuna basılır.
İmleç tutar alanına gelir. Tutar bilgisi girilir ve KABUL butonuna tıklanır.
Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabının devri yapılmış olur.

Devir giriş işlemleri referans tablosuna göre, Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabının
diğer tutarı da, yukarıda anlatıldığı şekilde devir defterleri bilgi giriş formuna girilir.
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M. 259 Yatırım Avansları Hesabının Devri

-

-

Devir işlemleri menüsünde bulunan “Devir Defterleri Bilgi Giriş” Formu açılır.
Kurumsal kod alanına ilgili yatırım avansının ait olduğu bütçe tertibinin kurumsal
kodu girilir.
“İş Kod” alanına “1” girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç, “Hes kod” alanına gelir. “Hes Kod” alanına “253” girilir.Enter tuşuna basılır.
İmleç, fonksiyon kod alanına gelir. Bütçe tertibinin fonksiyon kodu girilir. Enter
tuşuna basılır.
İmleç, finans kod alanına gelir. Bütçe tertibinin finans kodu girilir. Enter tuşuna
basılır.
İmleç, ekonomik kod alanına gelir. Ekonomik kod alanına “1” girilir. Enter tuşuna
basılır.
İmleç vergi no alanına gelir.Vergi no alanına, ilgilinin vergi numarası, bilinmiyorsa
muhasebe biriminin vergi numarası girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç, sırasıyla “Hes. Al. Tarihi” ve “Hes. Al. No” alanlarına gelir. Söz konusu
alanlara yardımcı defter kayıtlarına göre devir veren kaydın yevmiye tarih ve numarası
girilir (Örneğimizde, devir giriş işlemleri referans tablosu bilgilerine göre 01.12.2004
tarih ve 8500 yevmiye numarası girilmiştir) . Enter tuşuna basılır.İmleç tutar alanına
gelene kadar enter tuşuna basılır.
İmleç tutar alanına gelir. Tutar bilgisi girilir ve KABUL butonuna tıklanır.
Yatırım Avansı Hesabının devri yapılmış olur.
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N. 320 Bütçe Emanetleri Hesabının Devri

-

-

-

Devir Defterleri Bilgi Giriş Formu açılır.
Kurumsal kod alanına muhasebe biriminin kurumsal kodu girilir.
“İş Kod” alanına “2” girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç, “Hes kod” alanına gelir. “Hes Kod” alanına “320” girilir.Enter tuşuna basılır.
İmleç, ekonomik kod alanına gelir. Ekonomik kod alanına “2” girilir. Enter tuşuna
basılır.
İmleç vergi no alanına gelir.Vergi no alanına, biliniyorsa ilgililerin vergi numarası,
bilinmiyorsa muhasebe biriminin vergi numarası girilir. Enter tuşuna basılır..
İmleç, sırasıyla “Hes. Al. Tarihi” ve “Hes. Al. No” alanlarına gelir. Söz konusu
alanlara yardımcı defter kayıtlarına göre devir veren kaydın yevmiye tarih ve numarası
girilir (Örneğimizde, devir giriş işlemleri referans tablosu bilgilerine göre 31.12.2004
tarih ve 9300 yevmiye numarası girilmiştir) . Enter tuşuna basılır.
İmleç tutar alanına gelene kadar enter tuşuna basılır.
İmleç tutar alanına gelir. Tutar bilgisi girilir ve KABUL butonuna tıklanır.
Bütçe Emanetleri Hesabının “2” ekonomik kodunun devri yapılmış olur.

Devir giriş işlemleri referans tablosuna göre, Bütçe Emanetleri Hesabının diğer tutarı
da, yukarıda anlatıldığı şekilde devir defterleri bilgi giriş formuna girilir.
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O. 330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabının Devri

-

-

Devir Defterleri Bilgi Giriş Formu açılır.
Kurumsal kod alanına muhasebe biriminin kurumsal kodu girilir.
“İş Kod” alanına “2” girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç, “Hes kod” alanına gelir. “Hes Kod” alanına “330” girilir.Enter tuşuna basılır.
İmleç, ekonomik kod alanına gelir. Ekonomik kod alanına “1.2” girilir. Enter tuşuna
basılır.
İmleç vergi no alanına gelir.Vergi no alanına, biliniyorsa ilgililerin vergi numarası,
bilinmiyorsa muhasebe biriminin vergi numarası girilir. Enter tuşuna basılır..
İmleç, sırasıyla “Hes. Al. Tarihi” ve “Hes. Al. No” alanlarına gelir. Söz konusu
alanlara yardımcı defter kayıtlarına göre devir veren kaydın yevmiye tarih ve numarası
girilir (Örneğimizde, devir giriş işlemleri referans tablosu bilgilerine göre 30.05.2004
tarih ve 3000 yevmiye numarası girilmiştir) . Enter tuşuna basılır.
İmleç tutar alanına gelene kadar enter tuşuna basılır.
İmleç tutar alanına gelir. Tutar bilgisi girilir ve KABUL butonuna tıklanır.
Devir giriş işlemleri referans tablosuna göre, Bütçe Emanetleri Hesabının diğer tutarı
da, yukarıda anlatıldığı şekilde devir defterleri bilgi giriş formuna girilir.
Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabının “1.2” ekonomik kodunun devri yapılmış
olur.
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P. 333 Emanetler Hesabının Devri

-

-

-

Devir Defterleri Bilgi Giriş Formu açılır.
Kurumsal kod alanına muhasebe biriminin kurumsal kodu girilir.
“İş Kod” alanına “2” girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç, “Hes kod” alanına gelir. “Hes Kod” alanına “333” girilir.Enter tuşuna basılır.
İmleç, ekonomik kod alanına gelir. Ekonomik kod alanına “3.1” girilir. Enter tuşuna
basılır.
İmleç vergi no alanına gelir.Vergi no alanına, biliniyorsa ilgililerin vergi numarası,
bilinmiyorsa muhasebe biriminin vergi numarası girilir. Enter tuşuna basılır..
İmleç, sırasıyla “Hes. Al. Tarihi” ve “Hes. Al. No” alanlarına gelir. Söz konusu
alanlara yardımcı defter kayıtlarına göre devir veren kaydın yevmiye tarih ve numarası
girilir (Örneğimizde, devir giriş işlemleri referans tablosu bilgilerine göre 01.11.2004
tarih ve 7000 yevmiye numarası girilmiştir) . Enter tuşuna basılır.
İmleç tutar alanına gelene kadar enter tuşuna basılır.
İmleç tutar alanına gelir. Tutar bilgisi girilir ve KABUL butonuna tıklanır.
Devir giriş işlemleri referans tablosuna göre, Emanetleri Hesabının “3.1”ekonomik
kodunun diğer tutarı da, yukarıda anlatıldığı şekilde devir defterleri bilgi giriş formuna
girilir.
Emanetler Hesabının “3.1” ekonomik kodunun devri yapılmış olur.
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-

-

Devir giriş işlemleri referans tablosuna göre, Emanetleri Hesabının “90.99”ekonomik
kodunun tutarları da, yukarıda anlatıldığı şekilde devir defterleri bilgi giriş formuna
girilir.
Emanetler Hesabının “90.99” ekonomik kodunun devri yapılmış olur.

R. 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabının Devri
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-

-

-

Devir Defterleri Bilgi Giriş Formu açılır.
Kurumsal kod alanına muhasebe biriminin kurumsal kodu girilir.
“İş Kod” alanına “2” girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç, “Hes kod” alanına gelir. “Hes Kod” alanına “360” girilir.Enter tuşuna basılır.
İmleç, ekonomik kod alanına gelir. Ekonomik kod alanına “1.1” girilir. Enter tuşuna
basılır.
İmleç vergi no alanına gelir.Vergi no alanına muhasebe biriminin vergi numarası
girilir. Enter tuşuna basılır..
İmleç, sırasıyla “Hes. Al. Tarihi” ve “Hes. Al. No” alanlarına gelir. Söz konusu
alanlara yardımcı defter kayıtlarına göre devir veren kaydın yevmiye tarih ve numarası
girilir (Örneğimizde, devir giriş işlemleri referans tablosu bilgilerine göre 31.12.2004
tarih ve 900 yevmiye numarası girilmiştir) . Enter tuşuna basılır.
İmleç tutar alanına gelene kadar enter tuşuna basılır.
İmleç tutar alanına gelir. Tutar bilgisi girilir ve KABUL butonuna tıklanır.
Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabının “1.1” ekonomik kodunun devri yapılmış olur.

Devir giriş işlemleri referans tablosuna göre, Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabının
“3.1”ekonomik kodunun diğer tutarı da, yukarıda anlatıldığı şekilde devir defterleri
bilgi giriş formuna girilir.
Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabının “3.1” ekonomik kodunun devri yapılmış olur.
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S. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabının Devri

-

-

Devir Defterleri Bilgi Giriş Formu açılır.
Kurumsal kod alanına muhasebe biriminin kurumsal kodu girilir.
“İş Kod” alanına “2” girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç, “Hes kod” alanına gelir. “Hes Kod” alanına “361” girilir.Enter tuşuna basılır.
İmleç, ekonomik kod alanına gelir. Ekonomik kod alanına “1.1.1” girilir. Enter tuşuna
basılır.
İmleç vergi no alanına gelir.Vergi no alanına muhasebe biriminin vergi numarası
girilir. Enter tuşuna basılır..
İmleç, sırasıyla “Hes. Al. Tarihi” ve “Hes. Al. No” alanlarına gelir. Söz konusu
alanlara yardımcı defter kayıtlarına göre devir veren kaydın yevmiye tarih ve numarası
girilir (Örneğimizde, devir giriş işlemleri referans tablosu bilgilerine göre 31.12.2004
tarih ve 9400 yevmiye numarası girilmiştir) . Enter tuşuna basılır.
İmleç tutar alanına gelene kadar enter tuşuna basılır.
İmleç tutar alanına gelir. Tutar bilgisi girilir ve KABUL butonuna tıklanır.
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabının “1.1.1” ekonomik kodunun devri
yapılmış olur.
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-

-

Devir giriş işlemleri referans tablosuna göre, Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
Hesabının “1.2.1”ekonomik kodunun diğer tutarı da, yukarıda anlatıldığı şekilde devir
defterleri bilgi giriş formuna girilir.
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabının “1.2.1”ekonomik kodunun devri
yapılmış olur.

T. 590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabının Devri

-

Devir işlemleri menüsünde bulunan “Devir Defterleri Bilgi Giriş” Formu açılır.
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-

-

Kurumsal kod alanına muhasebe biriminin kurumsal kodu girilir.
“İş Kod” alanına “2” girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç, “Hes kod” alanına gelir. “Hes Kod” alanına “590” girilir.Enter tuşuna basılır.
İmleç, ekonomik kod alanına gelir.. Enter tuşuna basılır.
Vergi no alanına muhasebe biriminin vergi numarası girilir.
İmleç, sırasıyla “Hes. Al. Tarihi” ve “Hes. Al. No” alanlarına gelir. Bu alanlara,
31.12.2005 tarih ile 99999 yevmiye numarası gibi genel bir numara girilir (Örneğimiz
2005 yılı içerisinde yapıldığı için 2004 yılı bilgileri girilmiştir). Böylece, girilen
bilginin geçen yıldan devir ile gelen bilgi olduğu kayıt altına alınır.
İmleç tutar alanına gelene kadar enter tuşuna basılır.
İmleç tutar alanına gelir. Tutar bilgisi girilir ve KABUL butonuna tıklanır.
590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabının sisteme devri yapılmış olur.

U. 906 Mahsup D. A. Kullanılacak Ödenekler Hesabının Devri

-

Devir işlemleri menüsünde bulunan “Devir Defterleri Bilgi Giriş” Formu açılır.
Kurumsal kod alanına mahsup dönemine aktarılan kullanılacak ödenekler hesabının
ilgili olduğu bütçe tertibinin kurumsal kodu girilir.
“İş Kod” alanına “1” girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç, “Hes kod” alanına gelir. “Hes Kod” alanına “906” girilir.Enter tuşuna basılır.
İmleç, fonksiyon kod alanına gelir. Bütçe tertibinin fonksiyon kodu girilir. Enter
tuşuna basılır.
İmleç, finans kod alanına gelir. Bütçe tertibinin finans kodu girilir. Enter tuşuna
basılır.
İmleç, ekonomik kod alanına gelir. Ekonomik kod alanına “3.2” girilir. Enter tuşuna
basılır.
İmleç vergi no alanına gelir.Vergi no alanına, muhasebe biriminin vergi numarası
girilir. Enter tuşuna basılır.
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-

İmleç, sırasıyla “Hes. Al. Tarihi” ve “Hes. Al. No” alanlarına gelir. Bu alanlara,
31.12.2005 tarih ile 99999 yevmiye numarası gibi genel bir numara girilir (Örneğimiz
2005 yılı içerisinde yapıldığı için 2004 yılı bilgileri girilmiştir). Böylece, girilen
bilginin geçen yıldan devir ile gelen bilgi olduğu kayıt altına alınır.
İmleç tutar alanına gelene kadar enter tuşuna basılır.
İmleç tutar alanına gelir. Tutar bilgisi girilir ve KABUL butonuna tıklanır.
Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabının devri yapılmış olur.

V. 907 Mahsup D. A. Ödenekler Hesabının Devri

-

-

Devir işlemleri menüsünde bulunan “Devir Defterleri Bilgi Giriş” Formu açılır.
Kurumsal kod alanına muhasebe biriminin kurumsal kodu girilir.
“İş Kod” alanına “2” girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç, “Hes kod” alanına gelir. “Hes Kod” alanına “907” girilir.Enter tuşuna basılır.
İmleç, ekonomik kod alanına gelir.. Enter tuşuna basılır.
Vergi no alanına muhasebe biriminin vergi numarası girilir.
İmleç, sırasıyla “Hes. Al. Tarihi” ve “Hes. Al. No” alanlarına gelir. Bu alanlara,
31.12.2005 tarih ile 99999 yevmiye numarası gibi genel bir numara girilir (Örneğimiz
2005 yılı içerisinde yapıldığı için 2004 yılı bilgileri girilmiştir). Böylece, girilen
bilginin geçen yıldan devir ile gelen bilgi olduğu kayıt altına alınır.
İmleç tutar alanına gelene kadar enter tuşuna basılır.
İmleç tutar alanına gelir. Tutar bilgisi girilir ve KABUL butonuna tıklanır.
Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabının sisteme devri yapılmış olur.
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Y. 910 Teminat Mektupları Hesabının Devri

-

-

-

Devir Defterleri Bilgi Giriş Formu açılır.
Kurumsal kod alanına muhasebe biriminin kurumsal kodu girilir.
“İş Kod” alanına “1” girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç, “Hes kod” alanına gelir. “Hes Kod” alanına “910” girilir.Enter tuşuna basılır.
İmleç, ekonomik kod alanına gelir. Ekonomik kod alanına “1” girilir. Enter tuşuna
basılır.
İmleç vergi no alanına gelir.Vergi no alanına, biliniyorsa ilgililerin vergi numarası,
bilinmiyorsa muhasebe biriminin vergi numarası girilir. Enter tuşuna basılır..
İmleç, sırasıyla “Hes. Al. Tarihi” ve “Hes. Al. No” alanlarına gelir. Söz konusu
alanlara yardımcı defter kayıtlarına göre devir veren kaydın yevmiye tarih ve numarası
girilir (Örneğimizde, devir giriş işlemleri referans tablosu bilgilerine göre 20.10.2003
tarih ve 7600 yevmiye numarası girilmiştir) . Enter tuşuna basılır.
İmleç tutar alanına gelene kadar enter tuşuna basılır.
İmleç tutar alanına gelir. Tutar bilgisi girilir ve KABUL butonuna tıklanır.
Devir giriş işlemleri referans tablosunda yer alan Teminat Mektupları Hesabının
“1”ekonomik kodunun diğer tutarı da, yukarıda anlatıldığı şekilde devir defterleri bilgi
giriş formuna girilir.
Teminat Mektupları Hesabının “1” ekonomik kodunun devri yapılmış olur.
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Z. 911 Teminat Mektupları Emanetleri Hesabının Devri

-

-

Devir işlemleri menüsünde bulunan “Devir Defterleri Bilgi Giriş” Formu açılır.
Kurumsal kod alanına muhasebe biriminin kurumsal kodu girilir.
“İş Kod” alanına “2” girilir. Enter tuşuna basılır.
İmleç, “Hes kod” alanına gelir. “Hes Kod” alanına “911” girilir.Enter tuşuna basılır.
İmleç, ekonomik kod alanına gelir.. Enter tuşuna basılır.
Vergi no alanına muhasebe biriminin vergi numarası girilir.
İmleç, sırasıyla “Hes. Al. Tarihi” ve “Hes. Al. No” alanlarına gelir. Bu alanlara,
31.12.2005 tarih ile 99999 yevmiye numarası gibi genel bir numara girilir (Örneğimiz
2005 yılı içerisinde yapıldığı için 2004 yılı bilgileri girilmiştir). Böylece, girilen
bilginin geçen yıldan devir ile gelen bilgi olduğu kayıt altına alınır.
İmleç tutar alanına gelene kadar enter tuşuna basılır.
İmleç tutar alanına gelir. Tutar bilgisi girilir ve KABUL butonuna tıklanır.
Teminat Mektupları Emanetleri Hesabının sisteme devri yapılmış olur.
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-

Devir veren hesapların girişleri tamamlandıktan sonra SİF OLUŞTURMA butonuna
tıklanır.
Devir defterleri bilgi giriş formundan yapılan girişler ekonomik kod bazında kümülatif
olarak Devir 1 Nolu Açılış Kaydı Formuna yansır. Devir işlemleri tamamlanmış olur.
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