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Yeni Harcama Yönetim Sistemi Yeni Muhasebe Sistemi ve KBS, KYS
Say2000i Muhasebe Sisteminin 2002 yılında devreye girmesiyle birlikte kamudaki ödemeler manuel sistemden elektronik sisteme geçmiş ve 2010
yılında KBS sisteminin devreye girmesiyle birlikte Harcama Birimlerinin ödemeleri de elektronik ortama aktarılmıştır.
Şimdi size kısaca bu sistemlerden bahsetmek istiyorum.
KBS sistemi içersinde birçok sistemi barındıran komplike bir yazılımdır. Bu yazılımdaki sistemler Muhasebe Birimleriyle birlikte çalışır. Şöyle ki
KBS üzerinde yapılan bir işlem muhasebe birimini ilgilendiriyor ve muhasebe kaydı gerektiriyorsa, Muhasebe sistemine gönderilir ve burada
muhasebeleştirilir. KBS modülünde Maaş, ek ders gibi ödeme işlemlerinin yanı sıra taşınırların ve taşıtların izlenmesi için TKYS ve TBS
modülleri de bulunmaktadır.
KPHYS modülü tüm Harcama Birimlerince kullanılır. KPHYS sistemi 657 4/A Memur ve 4/B sözleşmeli personele ait Maaş, Ek ders, Sosyal Hak
ve Yardımlar, Vekalet ödemesi, Fazla Mesai gibi ödemelerin düzenlenip muhasebe gönderildiği sistemdir.
TKYS Harcama Birimlerince taşınırlarının kaydedildiği ve izlendiği sistemdir. TİF düzenlenmesi gerektiren bir alım için öncelikle buradan TİF
düzenlenerek Harcama Yönetim sistemine gönderilir. Harcama Yönetim sisteminden ödeme emri hazırlanıp muhasebe gönderildiğinde artık
Muhasebe Biriminin kayıtlarında da bu TİF kayıtları oluşacak ve bu iki sistem birbiriyle paralel bir şekilde ilerleyecektir. Hangi harcama birimini
ne kadar taşınırı olduğu her iki sistem üzerinden de görülebilir ve yıl sonu sayımlarında bu kayıtlar karşılaştırılıp denkleştirilir.
TBS taşıt bilgi sistemi kamu kurumlarına ait veya tahsisli taşıtların takip edildiği bir sistemdir.
Daha önceden Harcama Birimlerinin personel ödemeleri dışındaki tüm ödemelerinin hazırlandığı modül olan HYS sistemi Yeni Muhasebe
sistemiyle entegrasyon sağlanması amacıyla buradan çıkarılarak Yeni Harcama Yönetim Sistemi olan MYS modülüne taşınmıştır.
KPHYS Kamu Personeli Harcama Yönetim Sistemi
Maaş, Sosyal Hak ve Yardımlar Ek Çalışma vb gibi ödemeler KPHYS üzerinde hazırlanarak Muhasebe Birimine Gönderilir Muhasebe Birimi ise
hem sistem üzerinden hem ıslak imzalı olarak gelen bu personel ödemelerini muhasebeleştirerek nakit talep eder. Ertesi gün karşılanan nakit
talepleri ilgilerin hesaplarına aktarılır. Bu esnada bu maaş ve diğer hak edişlerden yapılan kesintiler ve emanet hesaplarına alınan SGK Primleri
Bireysel Emeklilik kesintileri, Sendika Aidatları, Kefalet Kesintileri, İcra ve nafaka kesintileri Muhasebe Birimleri tarafından ilgili hesaplara
gönderilir.
Ek ders karşılığı çalışan fahri kuran kursu öğreticileri, öğretmen, usta öğretici gibi geçici personele ait ek ders ücretleri ve 4/C kapsamında
çalışanların maaş işlemleri ise MYS sistemi üzerinden manuel olarak yapılmaktadır.
MYS- Yeni Harcama Yönetim Sistemi
Personel ödemeleri dışında kalan Su, Elektrik, Doğalgaz, Telefon ödemeleri gibi Aboneliğe Bağlı Ödemeler, Her türlü Mal ve Hizmet alımı
ödemeleri, Tarifeye Bağlı Ödemeler, İlama bağlı borç ödemeleri kısacası bir harcama biriminde 4/A ve 4/B personel ödemeleri dışındaki bütün
ödemeler ve 4/C personel ödemeleri ve geçici personel ödemeleri MYS sistemi üzerinden hazırlanarak muhasebe birimine gönderilir.MYS sistemi
ileriki dönemlerde e-imza ve e-belgeye geçilmesi ile birlikte ıslak imza ve evrakı ortadan kaldırarak tüm süreçlerin elektronik olarak yürütülmesini
sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
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KYS Kimlik Yönetim Sistemi
Harcama Yetkilisi Tarafından belirlenen Kimlik Yönetim Sistemi yetkilisi kendi harcama birimindeki Veri Giriş görevlisi Gerçekleştirme
Görevlisi Ve Harcama Yetkilisini atayarak MYS sisteminin kullanılmasını sağlar.
KPHYS üzerindeki roller ise Muhasebe Birimlerince verilmeye devam edilecektir.
Yeni Muhasebe Sistemi
Say2000i sisteminin yerine geçen bu sistem KPHYS üzerinden gelen Personel Ödemeleri ve MYS üzerinden gelen tüm harcamaların ödenmesini
sağlar. Harcama birimlerinin taşınır kayıtları ve diğer tüm mali istatistikleri sistem üzerinde raporlanır.
Say2000i de olduğu gibi Merkezi Yönetim Kapsamındaki kamu idarelerinin bütün defterlerinin tutulduğu Mali İstatistik ve Raporlarının alındığı
bu sistem eski sisteme oranla mali analizlerin daha kısa sürede yapılmasına imkan verecek şekilde tasarlanmıştır.
Bu rehberimizde sizlere hem Harcama Birimlerinin KPHYS ve MYS istemi üzerinde yapması gereken iş ve işlemleri hem Muhasebe Birimlerince
KPHYS ve MYS sistemi üzerinden gelen ödemelerin muhasebeleştirmesi ve Muhasebe Birimlerinde bekleyen emanetlerin hak sahiplerine
ödenmesi, diğer iş ve işlemlerin nasıl yapılması gerektiği ekran görüntüleriyle destekleyerek anlatmaya çalışacağız.
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YENİ MUHASEBE SİSTEMİ MENÜLERİ
ALACAK İŞLEMLERİ :
Kişilerden alacaklar, Gelirlerden alacalar ve Başka Birimler Adına İzlenen Alacakların dosyalarının açılıp takip edildiği menüdür. Burada harcama
birimleri adına açmış olduğumuz alacak dosyalarının içeriğinde alacaklı bilgileri bulundu gibi borçlu kişi bilgileri ve borç miktarları da takip
edilmektedir. İcra ve nafaka dosyaları bu menüden takip edilmektedir. Açılmış olan alacak dosyalarının bilgileri güncellenebildiği gibi borç
miktarları da güncellenebilmektedir. Konusu kalmayan alacak dosyaları bu menüden kapatılabilir, başka muhasebe birimine devredilebilir.
Açılmış olan alacak dosyaları için yapılan tahakkuk işlemleri taksitlendirme yapılandırma işlemleri Tahakkuk İşlemleri menüsünden yapılabilir.
Borçlu işlemleri menüsünden borçlu bilgileri girilebildiği gibi bu bilgiler güncellenebilmektedir.
Borçla ilgili faiz hesaplama işlemleri de bu menüden yapılabilmektedir.
Takip Edilmesi Gereken Nafaka Tahakkukları menüsü ile daha önceden Alacak Dosyası açarak girmiş olduğumuz nafaka tahakkukları bu
menüden onaylandıktan sonra maaştan kesinti yapılabilecektir.
Görev İşlemleri Borcu bitmiş kapatılması gereken alacak dosyaları menüsünden izlenebilir.
Rapor İşlemleri Alacak dosyaları ile ilgili raporlar alınabilir.
EMANET İŞLEMLERİ :
Bu bölüm gerek harcama birimleri tarafından yapılan ödemelerden yapılan icra, SGK, BES, kefalet gibi kesintilerin gerekse muhasebe birimi
tarafından emanete alınan paraların takip edilip ilgili kurum ve kuruluşlara ödeme talebi oluşturularak gönderildiği menüdür.
Başka Muhasebe birimleri adına tahsil edilmiş olan emanetler bu menüden diğer muhasebe birimlerine devredilebilir ve mahsup edilmesi gereken
emanetler buradan alacak dosyaları ile ilişkilendirilerek mahsup edilebilir veya bütçeye gelir kaydedilebilir.
Emanet İşlemleri Etiket Menüsünden Merkez tarafından yapılmış olan etiketler görülebilir bu etiketlerin içeriğinde Bireysel Emeklilik Firmalarının
ve Sendikaların Vergi Kimlik Numaraları ve İBAN bilgileri merkez tarafından sisteme tanıtılmış olup ödeme esnasında Muhasebe Birimlerine
kolaylık sağlamaktadır.
Emanet İşlemleri Menüsünden emanetler görülüp üzerinde işlem yapılabileceği gibi Toplu Ödeme talebi işlemleri menüsünden emanetler topluca
görülüp toplu bir şekilde gönderilme işlemi yapılabilmektedir.
İDARİ İŞLEMLER:
Bakanlık tarafından yapılan duyuruların izlendiği bölümdür.
MUHASEBE İŞLEMLERİ :
Muhasebe Hata İşlemleri:
Harcama birimlerinden gelen ödeme emri belgeleri veya taşınır işlem fişleri üzerinde yapılan muhasebe kaydı hataları veya muhasebe birimi
tarafından yapılmış olan hatalı muhasebe kayıtlarının görüldüğü menüdür.
Ön Muhasebe Kaydı İşlemleri : Gerek harcama birimlerince gönderilen ödemelerin gerekse emanetten yapılan ödeme talebi işlemlerinin
yevmiyeleştirilip nakit talep edildiği bölümdür.
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Harcama birimlerine gelen ödenekler bu menüden yevmiyeleştirlir. Açılan alacak dosyaları, yapılan tahsilatlar, kısaca yapılan bütün muhasebe
kayıtları bu menüye düşerek yevmiyeleştirilir.
Ayrıca otomatik oluşmayıp manuel olarak yapılması gereken muhasebe kayıtları bu menüden Ekle butonu kullanılarak yapılabilir.
Muhasebe Fiş İşlemleri :
Bu bölüm Muhasebe fişlerinin sorgulanıp döküm alınabildiği menüdür.
Hesap İnceleme İşlemleri
Hesap bakiye inceleme menüsü kullanılarak kurum bazında hangi hesabın ne kadar bakiyesi olduğunu ve ve hangi tarihte hangi işlemin yapıldığını
gösterir.
Raporlar :
Mizan, Kasa Defteri, Yevmiye defteri gibi muhasebe raporlarının alındığı bölümdür.
Yönetim İşlemleri :
Taslak Muhasebe kaydı bu menüden oluşturulur.
ÖDEME İŞLEMLERİ :
Ödeme kaydı işlemleri : Gerek harcama birimleri tarafından gönderilen ödeme emri belgeleri gerekse muhasebe birimi tarafından yapılan ödeme
talebi işlemleri bu menüye düşerek onaylanır.
Banka Talimatı İşlemleri:
Hazineden talep edilen nakitler bu menüden ilgili hesaplara aktarılır. Özel hesaplara ait ödemeler de bu menüden ilgili hesaplara gönderilmek
üzere Gönderme emri düzenlenir ve özel hesaplara ait talimat kapatma işlemleri bu menüden yapılır.
Ödeme Talebi İşlemleri :
Emanet hesaplarından ilgililere ödenmek üzere yapılan ödeme talebi işlemleri bu menüden düzenlenerek ödeme kaydı oluşturulur.
Taahhüt Dosyası İşlemleri:
Taahhüt Dosyaları bu menüden açılır. Daha önceden açılmış taahhüt dosyaları bu menüden sorgulanıp güncellenebilir.
Proje Dosyası İşlemleri : Hazine hesapları ile ilişkilendirmeksizin özel hesaplarda bulunan paralar ile ilgili dosyalar bu menüden açılır ve takip
edilir.
Ödenek İşlemleri : Harcama birimlerine gelen ve harcaman ödenekler bu menüden takip edilebilir.
Hazine Karar İşlemleri : Talep edilen nakitler için Hazine tarafından verilen kararlar bu menüden izlenebilir.
Devretme Talebi İşlemleri: Devredilen harcama birimlerinin defterlerinin onaylandığı menüdür.
Kapatılmamış Ön Ödeme İşlemleri : Süresi geçen avansların izlendiği menüdür. Ayrıca bu menüden de ön ödeme bilgileri güncellenip kişi
borcu da oluşturulabilir.
Hesap Özeti İşlemleri : Yapmış olduğumuz ödemelerin ilgili hesaplara aktarılıp aktarılmadığının izlendiği menüdür.Ödemeye ait dekontlar bu
menüden görülüp yazdırılabilir.
Ödeme Düzeltme İşlemleri : Harcama birimleri tarafından yapılan ödemelerin hatalı tertiplerinin düzeltilebildiği menüdür.
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Tanımlama işlemleri : Muhasebe birimleri tarafından açılmış olan özel hesapların tanımlama işlemleri bu menüde Muhabir Banka İşlemleri
menüsünden yapılabilir.
TAHSİLAT İŞLEMLERİ :
Tahsilat Kaydı İşlemleri Vezne tarafından yapılan tahsilatlar bu menüden gerçekleştirilir. Yapılmış olan tahsilatların red ve iade işlemleri de
buradan yapılır.
Geçmiş Kayıt Ekle menüsü ile daha önce Say2000i üzerinden tahsil edilmiş bir ödemenin Red ve İadesi yapılmak istendiğinde bu tahsilat Yeni
Muhasebe Sistemi içerisinde görünemediğinden Red ve İade yapılamayacaktır. Böyle durumlarda Geçmiş kayıt ekle butonuna tıklanarak muhasebe
raporlarına yansımayacak olan bir tahsilat kaydı girilerek bu kayıt üzerinden Red ve İade yapılabilir.
Alacak Dosyası Tahsilat İşlemleri Alacak dosyaları sorgulanarak ilgili dosya seçilip buradan tahsil edilebilir.
Ön Ödeme Tahsilat İşlemleri Ön Ödemeler Sorgulanıp seçilerek buradan tahsil edilerek kapatılabilir veya kısmen tahsilat yapılabilir.
Teminat Mektubu İşlemleri Teminat mektupları bu menüden sorgulanıp kayıtlara alınır.
Teminat Mektupları Teminat mektubu ile ilgili süre uzatımı ve teminat mektubu iadeleri bu menüden yapılır.
VARLIK İŞLEMLERİ :
Muhasebe Birimleri tarafından yapılan taşınır işlemleri bu menüden gerçekleştirilir. Harcama birimleri tarafından devredilen veya kayıtlardan
çıkarılan taşınırlar bu menüye düşerek muhasebeleştirilecektir.
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Kimlik Yönetim Sistemi Üzerinden Yetki Verme İşlemi
İşlemi Gerçekleştirecek kişi: İl muhasebe müdürlüğü veya ilçe malmüdürlüğü
Harcama biriminden harcama yetkilisinin öngördüğü birisine yetki verilir. Bunun için öncelikle kişinin sisteme tanıtılması gerekmektedir.

Resim 1

1.
2.
3.
4.

Kimlik Yönetim Sistemi menüsünden “Kullanıcılar” sekmesi tıklanır.
“Yeni Kullanıcı” butonuna tıklanır.
“Yeni Kullanıcı” kutucuğuna TC Kimlik Numarası girilir.
“Ara” butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.
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Resim 2

5.
6.
7.
8.

Yeni sayfada “e-posta” kutucuğunun düzenlenmesi zorunludur.
Kullanıcı Tipi” kutucuğundan kamu seçilir.
“Durum” kutucuğundan Aktif seçeneği seçili.r
“Yeni Rol Atama” butonuna basılır. Yeni bir sayfa açılır.
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Resim 3

9.
Yeni sayfada “Harcama Birimi” kutucuğundan seçim yapılır.
10. Uygulama Adı” kutucuğunda KYS olarak seçiyoruz.
11. “Rol Tanımla” butonuna basılır. Bu işlemden sonra kişinin e-posta adresine link gider. Kişi bu linke tıklayarak şife oluşturur. Kişi gönderilen linkti 24 saat
içerisinde açarak şifre belirlemek zorundadır. Eğer kişi bu süre içerisinde işlem yapmaz ise “Şifre Sıfırlama” butonuna basılarak kişiye yeniden link
gönderilebilir. Şifre belirlendikten sonra bu kişi tarafından kendi kurumunda gerçekleştirme görevlisi ve veri giriş görevlisi rollerini atayabilir.
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MYS –Erasmus (AB İşlemleri) Ödeme Emri Hazırlama İşlemi
Bu işlemde yurt dışına giden öğrencilere hibe ödemesi yapılacaktır. İşlemin gerçekleştirilmesi harcama birimleri tarafından MYS de
yapılacaktır.
6-7-21-23 üncü maddedeki ödeme kalemi türü ve döviz cinsi değişkenlik göstermek kaydı ile tüm tertipsiz ödemeler (TÜBİTAK, Mevlana,
Farabi, SODES vb.) bu yöntemle yapılmaktadır.

Resim 4

1.

Ana sayfada “Yeni Harcama” butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa görüntülenir.
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Resim 5

2.

“İşin Adı” kutucuğu doldurulur.

3.

“İşin Tanımı” kutucuğu doldurulur.

4.

“Ödeme Kaynağı Türü” kutucuğundan “Projeler” seçeneği seçilir.

5.

“Ödeme Kaynağı Alt Türü” kutucuğunda “Dış Kaynaklı Projeler” seçeneği seçilir.

6.

“Harcama Türü” kutucuğundan “Yolluk” seçeneği seçilir.

7.

“Harcama Alt Türü” kutucuğundan “Diğer Yolluk Ödemesi” seçeneği seçilir.
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8.

“Ön Ödeme Türü” kutucuğundan “Ön Ödeme Yok” seçeneği seçilir. Eğer avans verilmek isteniyorsa; avans seçeneğine tıklanır.

9.

“Kaydet” butonuna tıklanır. Ara bir sayfa açılır. Bu sayfada da “Kaydet” butonuna tıklanır.

10.

“İleri” butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.

Resim 6

11. Yeni sayfada “Ödeme Emri Oluştur” butonuna tıklanır. Burada önemli olan bütçe tertibi kısmın boş olmasıdır. Çünkü yapılan işlem tertipsiz
ödemedir.

12

Resim 7

12.

“Yeni Açıklama” butonuna tıklanır.

13.

Kutucuğa açıklama yazılır ve “Ekle” butonuna tıklanır.

14.

“Kaydet” butonuna tıklanır. Ara bir sayfa açılır. Bu sayfada da “Kaydet” butonuna tıklanır.

15.

“İleri” butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa görüntülenir.
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Resim 8
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16.

“İşlemler” butonundan “Hak Sahibi Ekle” sekmesi tıklanır.

17. “Ödeme Yapılacak Kişi/Kurum” kutucuğuna toplu ödeme yapacağımız için birim vergi kimlik numarası girilir. Tek kişiye yapılan ödemelerde
lehtarın (hak sahibinin) kimlik bilgileri ve ıban bilgileri girilir.
18.

“Iban” kutucuğuna gerekli bilgiler girilir.

19.

“İşlemler” butonundan “Detay Ekle” sekmesi tıklanır.

20.

“Detay İşlemleri” menüsünden “Ödeme Kalemi Ekle” sekmesi tıklanır.

21.

“Ödeme Kalemi Türü” kutucuğundan “Öğrenci Mübadele Giderleri” seçeneği seçilir.

22. “Bütçe Tertibi” kutusunda “Tertipsiz Ödeme” seçeneği çıkacaktır. Bütçe dışı ödeme olduğu için gelir gider yansıtma hesapları
çalışmayacaktır.
23. Euro bazlı bir ödeme olduğu için bankaya kur sabitlenir. Brüt Tutara Bankanın bildirdiği TL Karşılığını yazıyoruz. (Kur sabitleme;
bankaların döviz üzerinden yapacakları işlemler için idarelerin talebi doğrultusunda işlem yapılacak cari gün için döviz kurunu o gün ki sabit bir
oranda tutmasıdır. Bazı işlemlerde döviz satımında sabitleştirilebilirken bazı işlemlerde –Euro hesabından Euro hesabına- muhasebeleştirme
tutarına esas olmak üzere döviz satışı yapılmadan sabitleme de yapılabilmektedir.)
24.

23 üncü maddede girilen tutar “Hak Sahibi Bilgileri” bölümünde yer alan “Net Tutar” kutucuğuna da yazılır.

25.

“Kaydet” butonu tıklanır.

26.

“İleri” butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa görüntülenir.
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Resim 9

27. Yeni sayfada “İleri” butonu tıklanır. Yeni bir sayfa görüntülenir.(Sistemin geliştirilme aşamaları tamamlandığında ileriki dönemlerde ödeme
emri ekli belgeleri taranarak bu kısımda eklenecektir.)
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Resim 10

28.

Yeni sayfada ödeme emri belgesi görüntülenir. “Onaya Gönder” butonu ile harcama yetkilisinin onayına göndererek işlem tamamlanır.
NOT
Burada önemli olan püf nokta Merkezi Yönetim Bütçesinden bütçe giderinden bağımsız işlem yapılması yani ödemenin yansıtmasız
olmasıdır. Bu örnek mübadele gideri ödemesi olduğu için işlem onun üzerinden anlatılmıştır. Fakat daha geniş pencereden bakılacak olursa;
tertipsiz ödeme olarak TÜBİTAK, Mevlana, Farabi, SODES gibi tüm proje bazlı ve ayrı özel hesapta takip edilen işlemler için süreç 6-7-2123 üncü madde hariç diğer tüm maddelerde aynıdır. Sadece 6-7-21 maddelerde ilgili ödemenin türüne (burs ödemesi, yolluk, mal/hizmet
alımı, analiz ödemesi vb.) göre harcama türü ve alt türü dolayısı ile ödeme kalemi farklı seçilmektedir. 23 üncü madde ise Euro ödemesi
olduğu için yapılmıştır, TL bazlı proje ödemelerinde uygulanmayacaktır. Yöntem ve mantık olarak işlemler sıralaması aynıdır.
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Sözleşmeli Personel Aralık Ayı Maaş Avansının Kapatılması İşlemi
Bu işlemde sözleşmeli personele ait Aralık ayı maaşı için açılan avansının kapatılması anlatılmaktadır.
Bilindiği üzere, Aralık ayında alınan maaşın yarısı ilgili olduğu yılın bütçesine gider yazılır, diğer yarısı ise bir sonraki yılın bütçesine gider yazılmak üzere 162Bütçe dışı Avans ve Krediler hesabına alınır. Bu avans Ocak ayı sonuna kadar MYS sistemi üzerinden aşağıdaki işlemler gerçekleştirilerek kapatılır
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1.

“Harcama Yönetimi” menüsünden “Harcamalar” sekmesine tıklanır.

2.

“Yeni Harcama” butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa gelir.

Resim 12

3. Gelen sayfada “Bütçe Yılı” kutucuğu doldurulur.
4. “İşin Adı” kutucuğu doldurulur (Örneğin, Maaş Avans Kap. Aralık-2017).
5. “İşin Tanımı” kutucuğu doldurulur (Örneğin, Maaş Avans Kapatma).
6. “Ödeme Kaynağı Türü” kutucuğu seçilir.
7. “Ödeme Kaynağı Alt Türü” kutucuğu seçilir.
8. “Harcama Türü” kutucuğunda “Personel Gideri” sekmesi seçilir.

9. “Harcama Alt Türü” kutucuğunda “Sözleşmeli Personel Ücreti” sekmesi seçilir.
10. Bütçe tertibi seçilir.
11. “Ödenek Sorgula” butonuna tıklanır.
12. “Kaydet” butonuna tıklanır.
13. “İleri” butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa görüntülenir.
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14. Yeni sayfada “Ödeme Emri Oluştur” sekmesi tıklanır. Yeni bir sayfa görüntülenir.
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15. Bu sayfada “Ödeme Yöntemi Kodu” kutucuğunda “Hazine Üzerinden Yurtiçi Hesaba Ödeme” sekmesi seçilir.
16. “Yeni Açıklama” butonuna tıklanır.
17. Kutucuğa gerekli açıklamalar yazıldıktan sonra “Ekle” butonuna tıklanır.
18. “Kaydet” sekmesi tıklanır.
19. “İleri” butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.
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20. “İşlemler” menüsünden “Hak sahibi ekle” butonu tıklanır.
21. “Ödeme Yapılacak Kişi/Kurum” kutucuğuna maaş mahsubu yapılacak kurumun vergi kimlik numarası girilir ve enter yapılır.
22. “İban” kutucuğundan kurumun ibanı seçilir.
23. “Mahsup Getir” butonuna basılır.
24. Gelen ekranda mahsup edilecek tutara ait kutucuğa “Tik” konulur ve “Kapat” sekmesi tıklanır.
25. 20 Numaralı başlıkta gösterilen “İşlemler” menüsünden bu kez “Detay Ekle” sekmesi tıklanarak “Ödeme Emri Detay Bilgileri” bölümüne satır eklenir. Bu
işlem, 2017 Aralık ayı maaş ödemesi yaptığımız ödeme emri belgesine bakılarak 630 hesap kodundan avans ödenen her bir alt kod sayısı kadar tekrarlanır. Örneğin
avans verilen kalemler 3 adet ise (657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatı, Sağlık Primi Ödemeleri- Sözleşmeli Personel gibi), “İşlemler” menüsünden
“Detay Ekle” sekmesi 3 kez tıklanacak ve böylece altı farklı satır eklenecektir.
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26. “Detay İşlemleri” menüsünden “Ödeme Kalemi Ekle” tıklanır.
27. İlk satır için “Ödeme Kalem Türü” kutucuğu ile “Brüt Tutar” kutucuğu girişi yapılacaktır.
28. Açılan her bir satır için veri girişi yapılacaktır. Bunun için 26 ve 27 nci maddedeki adımlar her bir satır için tekrar edilecektir.
29. “Ödenmesi Gereken Tutar” kutucuğu kontrolü yapılır. Bu kutucuğun 0 (sıfır) olması gerekmektedir. Eğer bu kutucuk pozitif bir değer taşıyorsa; ilgili ödeme
kalemi satırlarından birisi bu artı değer kadar azaltılarak söz konusu kutucuğun sıfır olması sağlanmalıdır. Örneğin, “Ödenmesi Gereken Tutar” 1 kuruş fazla ise “657
S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatı” ödeme kaleminin “Brüt Tutarı” kutucuğundan 1 kuruş düşülerek “Ödenmesi Gereken Tutar” kutucuğunun sıfır
olması sağlanır.
30. Bu bölümdeki “Net Tutar” kutucuğunda yer alan tutarın bir önceki grafikte “Hak Sahibi Bilgileri” bölümünde yer alan “Net Tutar” kutucuğuna girişi yapılır ve
bu iki kutucuğun aynı tutarı göstermesi sağlanır.
31. “Kaydet/Güncelle” butonuna basılır.
32. “İleri” butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa görüntülenir.
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33. Yeni sayfada ödeme emrine eklenecek herhangi bir elektronik belge olmadığı için “İleri” butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.
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34. Yeni sayfada “Ödeme Emri Belgesi” görüntülenir. Bu belge “Onaya Gönder” butonuna basılarak süreç harcama yetkilisine devredilir ve onayı beklenir.
35. Harcama yetkilisinin onayına istinaden işlem muhasebeleştirilmek üzere muhasebe birimine gönderilir ve süreç tamamlanır.
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KPHYS ÜZERİNDE YAPILAMAYAN 4/C ve EK DERS KARŞILIĞI ÇALIŞANLARA AİT MAAŞ YAPIMI İŞLEMLERİ
Harcama Birimlerinde 657 Sayılı Kanun 4/C maddesine tabi işçi olarak çalışan, Milli Eğitim ve Müftülüklerde Ek ders karşılığı Çalışan
Öğretmen ve Geçici Kuran kursu Öğreticilerine, ek ders karşılığı çalışan usta öğreticilere ait maaş işlemlerinin MYS sistemi üzerinden
yapılması işine ait süreç anlatılmıştır.

Resim 19

1.

“Harcama Yönetimi” menüsünden “Harcamalar” sekmesine tıklanır.

2.

“Yeni Harcama” butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa gelir.
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3. Gelen sayfada “Bütçe Yılı” kutucuğu seçilir.
4. “İşin Adı” kutucuğu doldurulur (Örneğin, 4C işçi maaşı).
5. “İşin Tanımı” kutucuğu doldurulur.
6. “Ödeme Kaynağı Türü” kutucuğu seçilir.
7. “Ödeme Kaynağı Alt Türü” kutucuğu seçilir.
8. “Harcama Türü” kutucuğunda “Personel Gideri” sekmesi seçilir.

9. “Harcama Alt Türü” kutucuğunda “Sözleşmeli Personel Ücreti” sekmesi seçilir.
10. Bütçe tertibi seçilir.
11. “Ödenek Sorgula” butonuna tıklanır.
12. “Kaydet” butonuna tıklanır.
13. “İleri” butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa görüntülenir.
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14. Yeni sayfada “Ödeme Emri Oluştur” sekmesi tıklanır. Yeni bir sayfa görüntülenir.
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15. Bu sayfada “Ödeme Yöntemi Kodu” kutucuğunda “Hazine Üzerinden Yurtiçi Hesaba Ödeme” sekmesi seçilir.
16. “Yeni Açıklama” butonuna tıklanır.
17. Kutucuğa gerekli açıklamalar yazıldıktan sonra “Ekle” butonuna tıklanır.
18. “Kaydet” sekmesi tıklanır.
19. “İleri” butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.
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20. “Harcama Alt Türü” kutucuğundan “Geçici Personel Ücreti” seçilir.
21. “İşlemler” menüsünden “Hak sahibi ekle” butonu tıklanır.
22. “Ödeme Yapılacak Kişi/Kurum” kutucuğuna maaş mahsubu yapılacak kurumun vergi kimlik numarası girilir ve enter yapılır.
23. “İban” kutucuğundan kurumun ibanı seçilir,iban bilgisi mevcut değilse 22 nolu işlemdeki kalem işaretine tıklanarak girilebilir veya yeni bir iban bilgisi eklenebilir.
24. 21 Numaralı başlıkta gösterilen “İşlemler” menüsünden “Detay Ekle” sekmesi tıklanarak “Ödeme Emri Detay Bilgileri” bölümüne satır eklenir. Bu işlem ardı
ardına 4 kez tekrar edilerek “Ödeme Emri Detay Bilgileri” bölümüne 4 adet satır eklenir.Bu detay ekleme işlemi yapılmış olan münferit maaş işlemine göre değişkenlik
gösterebilir. Artık ödeme emrinin borç ve alacak kısımlarına yazılacak kalemleri ekliyoruz.
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25. İlk satır için “Ödeme Kalem Türü” kutucuğunda “657 sayılı Kanunun 4C Kapsamında Çalışanlara Yapılacak Ödeme” seçeneği tıklanacaktır. “Bütçe
Tertibi” ile “Brüt Tutar” kutucuğuna girişler yapılacaktır.
26. İkinci satır için “Ödeme Kalem Türü” kutucuğunda “Sağlık Prim Ödemeleri-Geçici Personel” seçeneği tıklanacaktır. “Bütçe Tertibi” ile “Brüt Tutar”
kutucuğuna girişler yapılacaktır.
27. Üçüncü satır için “Detay İşlemleri” menüsünden “Kesinti Ekle” tıklanır ve kesinti satırı açılır.
28. İlk kesinti satırına SGK İşçi payı girilir. Bu satırda; “Kesinti Türü”, “Kesinti Alt Türü”, “Kesinti Tutarı” ile “SGK İşyeri Sicil No” kutucuklarının
doldurulması zorunludur.
29. Yeniden “Detay İşlemleri” menüsünden “Kesinti Ekle” tıklanarak ikinci kesinti satırı açılır. İkinci kesinti satırına SGK İşveren payı girilir. Bu satırda; “Kesinti
Türü”, “Kesinti Alt Türü”, “Kesinti Tutarı” ile “SGK İşyeri Sicil No” kutucuklarının doldurulması zorunludur.

SGK kesintilerinde “SGK İşyeri Sicil No” kutucuğunun doldurulması zorunludur. Bu kutucuk doldurulmadığı sürece sistem kayda izin
vermemektedir.
30. “Detay İşlemleri” menüsünden “Kesinti Ekle” tıklanarak üçüncü kesinti satırı açılır. Bu satıra sendika kesintisi bilgileri girilir. Satırda; “Kesinti Türü”, “Kesinti
Alt Türü” ile “Kesinti Tutarı” kutucuklarının doldurulması zorunludur.
31. “Detay İşlemleri” menüsünden “Kesinti Ekle” tıklanarak dördüncü kesinti satırı açılır. Bu satıra gelir vergisi kesintisi bilgileri girilir. Satırda; “Kesinti Türü”,
“Kesinti Alt Türü” ile “Kesinti Tutarı” kutucuklarının doldurulması zorunludur.
32. “Detay İşlemleri” menüsünden “Kesinti Ekle” tıklanarak beşinci kesinti satırı açılır. Bu satıra damga vergisi kesintisi bilgileri girilir. Satırda; “Kesinti Türü”,
“Kesinti Alt Türü” ile “Kesinti Tutarı” kutucuklarının doldurulması zorunludur.
33. Dördüncü satıra Asgari geçim indiriminin eklenmesi gerekmektedir. Satırdaki “Detay İşlemleri” menüsünden “Diğer Detay Ekle” tıklanır. Asgari Geçim İndirimi
Gelir Vergisi Kesintisi hangi detay işleminde ise o detayın altına eklenmelidir aksi takdirde hata verecektir.
34. “Detay Türü”, “Detay Alt Türü” ve “Detay Tutarı” kutucukları doldurulur.
35. Bu bölümdeki “Net Tutar” kutucuğunda yer alan tutarın, bir önceki grafikte “Hak Sahibi Bilgileri” bölümünde yer alan “Net Tutar” kutucuğuna girişi yapılır ve
bu iki kutucuğun aynı tutarı göstermesi sağlanır.
36. “Kaydet/Güncelle” butonuna basılır.
37. “İleri” butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa görüntülenir.
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38. Yeni sayfada ödeme emrine eklenecek herhangi bir elektronik belge olmadığı için “İleri” butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.
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39. Yeni sayfada “Ödeme Emri Belgesi” görüntülenir. Bu belge “Onaya Gönder” butonuna basılarak süreç harcama yetkilisine devredilir ve onayı beklenir.
40. Harcama yetkilisinin onayına istinaden işlem muhasebeleştirilmek üzere muhasebe birimine gönderilir ve süreç tamamlanır.

Ek ders karşılığı Milli Eğitim ve Diyanet işleri bünyesinde çalışan Öğretmen, Usta Öğretici ve Fahri Kuran kursu Öğreticilerinin maaşları da
MYS sistemi üzerinde aynı şekilde yapılmakta olup sadece Harcama türleri ve Ödeme kalemleri farklı olup mantık olarak aynı şekilde
yapılmaktadır.
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MYS Aboneliğine Bağlı Ödeme

Bu işlemde yeni bir abonelik tanımlanarak aboneliğe bağlı bir ödeme işlemi gerçekleştirilecektir. Elektrik- su- telefon ve doğalgaz ödemeleri
aynı süreç ile yapılacaktır.

Resim 27

1.

Öncelikle aboneliğin tanımlanması gerekmektedir. Bunun için “Harcama Yönetimi” menüsünden “Tanımlamalar” sekmesi tıklanır.

2.

“Ödeme Kaynağı Türü” kutucuğunda seçim yapılır.

3.

“Ödeme Kaynağı Alt Türü” kutucuğunda seçim yapılır.

4.

“Harcama Türü” kutucuğunda “Aboneliğe Bağlı Ödeme” seçeneği seçilir.

5.

“Harcama Alt Türü” kutucuğunda ilgili seçim yapılır. Örneğin “Su Alımı” seçilir.

6.

“Abone Adı” kutucuğuna abonelik sahibi girilir.
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NOT
Faturalar sistemden çekilinceye kadar bu süreç uygulanacaktır. Abonelik tanımlaması bir kez yapıldığında her bir ödeme için ilgili abonelik seçilerek
gerçekleştirilecektir. Ayrıca abonelik tanımlaması yapılmadan, yeni harcama süreci başlatılmak suretiyle manuel olarak da ödeme yapılabilmesi mümkündür.
7.

Abone Numarası” kutucuğuna ilgili abonelik numarası girilir.

8.

Abone Tipi” kutucuğunda “Manuel” seçeneği seçilir. Manuel seçilmesinin sebebi faturanın herhangi bir sistemden çekilmemesidir.

9.

“Firma VKN” kutucuğuna firma vergi kimlik numarası yazılarak kutucuğun sağında yer alan büyüteç imgesine tıklanır.

10.

“Kaydet” butonuna basılır. Abonelik işlemini tanımlamış olduk.

11.

Bu şekilde aboneliğimizi tanımladıktan sonra artık ödeme kısmına geçebilir. “Harcama Yönetimi” menüsünden “Abonelikler” sekmesi tıklanır.

12.

“Sonuçlar” bölümünde yer alan ödenecek abonelik yanındaki kutucuğa tik atılır.

13.

“Öde” butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.

Resim 28
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14. Açılan ekranda sadece bütçe tertibine ilişkin işlem yapılır. Bunun için “Bütçe Tertibi-Kullanılabilir Ödenek” bölümünde bulunan “+Ekle” kutucuğuna tıklanır.
“Bütçe Tertibi Seçiniz” kutucuğundan bütçe tertibi seçilir ve Ödenek Sorgula butonuna basılır.
15.

“Güncelle” butonuna basılır. Açılan Ara ekranda “Kaydet” butonuna basılır.

16.

“İleri” butonuna basılır. Yeni bir sayfa açılır.

37

Resim 30

17. Tarifeye bağlı ödemelerde harcama talimatı oluşturulmasına gerek bulunmadığı için sistem bu adımı atlamıştır. Bu sebeple doğrudan ödeme emri oluşturulması
gerekmektedir. Açılan sayfada “Ödeme Emri Oluştur” butonu tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.
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18.

Açılan sayfada bilgiler kontrol edilerek “Kaydet” butonuna basılır. (Gelecek ara ekranda da “Kaydet” butonuna basılır.)

19. “İleri” butonuna basılır. (İleri demenize rağmen sistem bir hata mesajı veriyorsa, bu durum “Açıklama” kutucuğunda yer alan ve sistemin kabul etmediği bir
karakterden dolayı olabilir. Bu durumda eski açıklama kaldırılarak, Yeni Açıklama butonu ile yeni bir açıklama eklenmeli ve Güncelle butonuna basılarak İleri butonuna
tıklanmalıdır.) Yeni bir sayfa açılır.

19 nci madde notu:
Açıklama alanına abone no ve fatura dönemi mutlaka yazılmalıdır.
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20. Açılan yeni sayfada “İşlemler” menüsünden “Hak sahibi ekle” butonu tıklanır.
21. “Ödeme Yapılacak Kişi/Kurum” kutucuğuna ilgili kurumun vergi kimlik numarası girilir ve enter yapılır.
22. “İban” kutucuğundan kurumun ibanı seçilir.
23.
“İşlemler” menüsünden “Detay Ekle” sekmesi tıklanarak “Ödeme Emri Detay Bilgileri” bölümüne satır eklenir.
24. Detay İşlemleri” menüsünden “Ödeme Kalemi Ekle” tıklanır.
25. İlgili satırda “Ödeme Kalem Türü”, “Bütçe Tertibi” kutucuğu ile “Brüt Tutar” kutucuğuna girişi yapılacaktır. Belediye DV’ne tabi olmadığı için herhangi bir
kesinti yapılmayacak ve kesinti için satır açılmayacaktır. Damga vergisine tabi ödemelerde ise aynı zamanda kesinti satırı açılması ve gerekli girişlerin yapılması
gerekmektedir.
26. “Net Tutar” kutucuğuna yer alan tutar “Hak Sahibi Bilgileri” bölümünde yer alan “Net Tutar” kutucuğuna yazılır.
27.
“Kaydet/Güncelle” butonuna basılır.
28. “İlerle” butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa görüntülenir.
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29.

Yeni sayfada ödeme emrine eklenecek herhangi bir elektronik belge olmadığı için “İleri” butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.
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30. Yeni sayfada ödeme emri belgesi görüntülenir. Oluşturulan “Ödeme Emri Belgesi” “Gerçekleştirme Görevlisine Gönder” butonu ile ilgili görevliye gönderilir.
Daha sonra sırasıyla harcama yetkilisine gönder, muhasebeye gönder işlemleri ile süreç tamamlanır.
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Taşınır Alımı - Avans Mahsubu
Daha önce resmi posta pulu alımı için verilen avansın mahsup işlemi yapılacaktır.

Resim 35

1.
Daha önceden oluşmuş Harcama Talimatı “Harcama Yönetimi” menüsünden getirilerek, “Ödeme Emri Oluştur” sekmesi tıklanır. Yeni bir sayfa
görüntülenir.
1 inci madde notu:
Daha önce oluşturulan harcama talimatı üzerinden ÖEB oluştur yapıldığında bazen sistemsel sorunlar nedeniyle hata kaydı çıkmaktadır. Bu durumda yeni bir
harcama süreci ile işleme devam edilmelidir.
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2.
Gelen ekranda sadece “Yeni Açıklama” kısmı üzerinde işlem yapılır. (Not: Açıklama yazılması zorunludur. Bu kısım doldurulmadığı sürece bir sonraki
aşamaya geçilmeyecektir) “Yeni Açıklama” sekmesi tıklanır.
3.
Kutucuğa açıklama eklenir ve “Ekle” sekmesine tıklanır. Açıklama metninde ,.!’% Gibi karakterler kullanılması Muhasebeye gönder aşamasında hataya
neden olmaktadır.
4.

“Kaydet” sekmesi tıklanır.

5.

“İleri” sekmesi tıklanır.
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6.

“İşlemler” menüsünden “Hak sahibi ekle” ve “Detay ekle” butonları tıklanır.

7.

“Ödeme Yapılacak Kişi/Kurum” kutucuğuna vergi kimlik numarası girilir ve enter yapılır.

8.
“Iban” kutucuğundan ilgilinin ıbanı seçilir. Not: İlgilinin ıbanı yoksa; “Ödeme Yapılacak Kişi/Kurum” kutucuğunda ilgilinin isminin sağında yer alan
küçük kutucuğa tıklanır. Burada ilgili kutucuğa iban yazılarak “Yeni ıban Ekle” sekmesi tıklanır. Daha sonra kaydet sekmesi tıklanır)
9.

“Mahsup Getir” butonuna basılır.

10.

Gelen ekranda kutucuğa tik konur. Kapat sekmesi tıklanır.

10 uncu madde notu:
Bazen tik koymamıza rağmen “Mahsup Edilen Ön Ödeme Tutarı” kutucuğu boş olabilmektedir. Bu durumda işlem devam etmez. Bu sebeple
ilgili kutucuk sıfır ise elle doğru rakam girilmelidir.
11. Mahsup işlemi yapıldığı için “Ödenmesi gereken tutar” kutucuğu kontrol edilir. Bu kutucuğun sıfır olması gerekmektedir. Eğer bu tutar sıfır değil ise
“net tutar” sekmesine “mahsup edilen ön ödeme tutarı” sekmesinde yer alan tutarın aynısı yazılarak “ödenmesi gereken tutar” sekmesinin sıfır olması
sağlanmalıdır.
12.

“Detay İşlemleri” menüsünden “Ödeme Sekmesi Ekle” tıklanır.

13. “Ödeme Kalem Türü” sekmesinden ilgili detay seçilir. Burada taşınır işlem fişinde ikili düzeyinde toplam sütun girilecek. Mesela posta pulu 151.7.26.15
dörtlü detay kodu. Bunun sadece. 151.7’nin karşılığı olan “Küçük kırtasiye gereç ve malzemeleri” seçilecektir.

13 üncü madde notu:
Ödeme kalem türü sekmesinde doğru harcama türü görünmüyorsa, harcama talimatı aşamasında harcama türü ve harcama alt türünde yanlış
seçim yapılmıştır.
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14.

“Bütçe Tertibi” kutucuğundaki bütçe tertibi seçilir. Avans hangi kalemden açıldıysa aynı tertipten kapatmanın yapılması gerekmektedir.

15.

“Brüt Tutar” sekmesine verilen avansın brüt tutarı yazılır. Damga vergisi avans verilirken kesildiği için ayrıca bir kesinti yapılmaz.

16. “Net Tutar” sekmesinde yer alan tutar ile “Hak Sahibi Bilgileri” bölümündeki “Net Tutar” sekmesinde yer alan tutarın kontrol edilmesi gerekir. Eğer bu
iki kutucukta yer alan tutarlar eşit değilse hata oluşur.
17.

“Kaydet/Güncelle” butonuna basılarak işlem tamamlanır.

18.

“İlerle” kutucuğuna tıklanır. Bu işlemden sonra aşağıdaki sayfa görüntülenir.
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19. Açılan ekranda herhangi bir işlem (doküman yükleme) yapılmayacaktır. E-belgeye geçilinceye kadar bu ekran bu şekilde kalacaktır. “Kaydet” sekmesine
de tıklanmaz. Sadece “İleri” sekmesi tıklanarak işlem son aşamaya gelir. Yeni bir sayfa açılır.
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20. Yeni sayfada Ödeme Emri Belgesi ekrana gelecektir. Onaya Gönder tıklanarak ilgili kayıt Harcama Yetkilisine gönderilecektir. Harcama Yetkilisi ilgili
Ödeme Emri Belgesini Ödeme emirleri menüsünden seçerek görüntüleyecek, imzalayarak Muhasebeye Gönder işlemi yapacak ve işlem tamamlanacaktır.
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Memur Maaş Avansı Kapatma
Aralık ayı maaşı için açılan avansının kapatılması işlemi anlatılmaktadır.
Bilindiği üzere, Aralık ayında alınan maaşın yarısı ilgili olduğu yılın bütçesine gider yazılır, diğer yarısı ise bir sonraki yılın bütçesine gider yazılmak üzere 162Bütçe dışı Avans ve Krediler hesabına alınır. Bu avans Ocak ayı sonuna kadar MYS sistemi üzerinden aşağıdaki işlemler gerçekleştirilerek kapatılır
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1.

“Harcama Yönetimi” menüsünden “Harcamalar” sekmesine tıklanır.

2.

“Yeni Harcama” butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa gelir.
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3. Gelen sayfada “Bütçe Yılı” kutucuğu doldurulur.
4. “İşin Adı” kutucuğu doldurulur (Örneğin, Maaş Avans Kapatma Aralık-2017).
5. “İşin Tanımı” kutucuğu doldurulur (Örneğin, Maaş Avans Kapatma).
6. “Ödeme Kaynağı Türü” kutucuğu seçilir.
7. “Ödeme Kaynağı Alt Türü” kutucuğu seçilir.
8. “Harcama Türü” kutucuğunda “Personel Gideri” sekmesi seçilir.

9. “Harcama Alt Türü” kutucuğunda “Memur Maaşı” sekmesi seçilir.
10. Bütçe tertibi seçilir.
11. “Ödenek Sorgula” butonuna tıklanır.
12. “Kaydet” butonuna tıklanır.
13. “İleri” butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa görüntülenir.
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14. Yeni sayfada “Ödeme Emri Oluştur” sekmesi tıklanır. Yeni bir sayfa görüntülenir.
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15. Bu sayfada “Ödeme Yöntemi Kodu” kutucuğunda “Hazine Üzerinden Yurtiçi Hesaba Ödeme” sekmesi seçilir.
16. “Yeni Açıklama” butonuna tıklanır.
17. Kutucuğa gerekli açıklamalar yazıldıktan sonra “Ekle” butonuna tıklanır.
18. “Kaydet” sekmesi tıklanır.
19. “İleri” butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.
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20. “İşlemler” menüsünden “Hak sahibi ekle” butonu tıklanır.
21. “Ödeme Yapılacak Kişi/Kurum” kutucuğuna maaş mahsubu yapılacak kurumun vergi kimlik numarası girilir ve enter yapılır.
22. “İban” kutucuğundan kurumun ibanı seçilir.
23. “Mahsup Getir” butonuna basılır.
24. Gelen ekranda mahsup edilecek tutara ait kutucuğa “Tik” konulur ve “Kapat” sekmesi tıklanır.
25. 20 Numaralı başlıkta gösterilen “İşlemler” menüsünden bu kez “Detay Ekle” sekmesi tıklanarak “Ödeme Emri Detay Bilgileri” bölümüne satır eklenir. Bu
işlem, 2017 Aralık ayı maaş ödemesi yaptığımız ödeme emri belgesine bakılarak 630 hesap kodundan avans ödenen her bir alt kod sayısı kadar tekrarlanır. Örneğin
avans verilen kalemler 6 adet ise (taban aylığı, sosyal haklar, temel maaşlar vb gibi), “İşlemler” menüsünden “Detay Ekle” sekmesi 6 kez tıklanacak ve böylece altı
farklı satır eklenecektir.
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26. “Detay İşlemleri” menüsünden “Ödeme Kalemi Ekle” tıklanır.
27. İlk satır için “Ödeme Kalem Türü” kutucuğu ile “Brüt Tutar” kutucuğu girişi yapılacaktır.
28. Açılan her bir satır için veri girişi yapılacaktır. Bunun için 26 ve 27 nci maddedeki adımlar her bir satır için tekrar edilecektir.
29. “Ödenmesi Gereken Tutar” kutucuğu kontrolü yapılır. Bu kutucuğun 0 (sıfır) olması gerekmektedir. Eğer bu kutucuk pozitif bir değer taşıyorsa; ilgili ödeme
kalemi satırlarından birisi bu artı değer kadar azaltılarak söz konusu kutucuğun sıfır olması sağlanmalıdır. Örneğin, “Ödenmesi Gereken Tutar” 1 kuruş fazla ise
“Taban Aylığı-Memurlar” ödeme kaleminin “Brüt Tutarı” kutucuğundan 1 kuruş düşülerek “Ödenmesi Gereken Tutar” kutucuğunun sıfır olması sağlanır.
30. Bu bölümdeki “Net Tutar” kutucuğunda yer alan tutarın bir önceki grafikte “Hak Sahibi Bilgileri” bölümünde yer alan “Net Tutar” kutucuğuna girişi yapılır ve
bu iki kutucuğun aynı tutarı göstermesi sağlanır.
31. “Kaydet/Güncelle” butonuna basılır.
32. “İleri” butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa görüntülenir.
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33. Yeni sayfada ödeme emrine eklenecek herhangi bir elektronik belge olmadığı için “İleri” butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.

55

Resim 47

34. Yeni sayfada “Ödeme Emri Belgesi” görüntülenir. Bu belge “Onaya Gönder” butonuna basılarak süreç harcama yetkilisine devredilir ve onayı beklenir.
35. Harcama yetkilisinin onayına istinaden işlem muhasebeleştirilmek üzere muhasebe birimine gönderilir ve süreç tamamlanır.
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Vergi Ödemeleri
Bu bölümde; vergi beyannameleri verilip tahakkuk oluşturulduktan sonra bu verginin emanetten ödenmesi anlatılacaktır.
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1.

“Emanet İşlemleri” menüsünden “Toplu Ödeme Talebi İşlemleri” sekmesi tıklanır.

2.

Hesap Kodu” kutucuğuna 360 yazılarak entere basılır. Entere basılmazsa sorgulamaya almamaktadır.

3.

“Emanete Alma Tarihi” kutucukları doldurulur. Bu kutucuklara beyanname dönem yazılmalıdır.

4.

“Sorgula” butonu tıklanır.

5.
“Hesapla” butonuna basılarak verilen vergi beyannamesinde yazan tutar ile hesapla bölümünde yer alan tutar eşitliği control edilmelidir. Eğer eşit değilse
nedeni sorgulanarak işleme devam edilmelidir.
6.

Sonuçlar kısmında açılan emanetlerin tamamına tik atılır. Bunun için “Emanet No” yanında yer alan kutucuğa tik konulmalıdır.
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NOT 1
Sonuçlar kısmında bulunan emanetlerin tamamının seçilip seçilemediği “Sonuçlar” bölümü aşağıya kaydırılarak kontrol edilmelidir. Sistem şu anda çok satırlı
işlemlerde “Emanet No” yanında yer alan kutucuğa tik atılarak her satırın seçilmesini sağlamamaktadır. Bu sebeple, “Sonuçlar” bölümünde yer alan satırlar aşağı
kaydırılmalı, tik atılmamış satırlara gelindiğinde yeniden “Emanet No” yanında yer alan kutucuğa tik atılarak her satırın seçilmesi sağlanmalıdır.

7.

“ Ödeme Talebi Oluştur” butonu tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.
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8.
Açılacak yeni sayfada “Toplam Tutar” satırlarında yer alan tutarlar ile ilgili vergi beyannamesindeki tutar karşılaştırılmalıdır. Eğer bu tutarlar eşit değilse
hata düzeltilerek işleme devam edilmelidir.
9.

“Oluştur” butonuna tıklanır. Ödeme talebi bölümünden işlemlere devam edilir.
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10.

“Ödeme İşlemleri” menüsünden “Ödeme Talebi İşlemleri” sekmesi tıklanır.

11.

“Sorgula” butonu tıklanır.

12.

Sonuçlardan tamamının veya işlem yapılacakların yanındaki kutucuklara tik atılır.

13.

“Toplu Ödeme Ekle” butonu tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.
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14.

Yeni sayfada “Ödeme Kaynağı Türü” kutucuğunda seçim yapılır.

15.

“Ödeme Kaynağı Alt Türü” kutucuğunda seçim yapılır.

16.

“Ödeme Yöntemi” kutucuğunda seçim yapılır.

17.

“Açıklama” kutucuğu doldurulur.

18.

“Toplu Ödeme Ekle” butonu tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.

NOT 2

“Açıklama” kutucuğuna yazılan ifadelerden sonra “space” tuşuyla boşluk bırakılmamalıdır. Eğer boşluk bırakılırsa işleme devam edilmesine
izin verilmemektedir.
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19.

Açılan sayfada “Muhabir Banka” kutucuğu doldurulur.

20.

“Toplu Onayla” butonu tıklanır. Artık işlemin yevmiyeleştirilmesi gerekmektedir.
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21.

Muhasebe İşlemleri menüsünden “Ön Muhasebe Kaydı İşlemleri” sekmesi tıklanır.

22.

“Sorgula” butonu tıklanır. İlgili kayıtların daha rahat bulunabilmesi için yukarda yer alan kutucuklara arama kriterleri girilebilir.

23.

Çıkan sonuçlardan işlem yapılacak olanların yanındaki kutucuğa tik atılır.

24.

“Yevmiyeleştir” butonu tıklanır. Yeni bir sayfa görüntülenir.
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Açılan sayfada “Yevmiyeleştir” butonuna tıklanarak işlem sonuçlandırılır. Bu sayfada mevcut açıklamanın 1024 karakteri geçmesi halinde “Açıklama”
kutucuğuna daha anlaşılabilir ve kısa ifadeler yazılabilir.

25.

63

İş Avansı Kapatma
Bu bölümde avans kapatma işlemi anlatılacaktır.
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1.

“Harcamalar” sekmesine tıklanır.

2.

Yeni harcama sekmesine tıklanır. Yeni bir sayfa görüntülenir.
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3.

“İşin Adı” kutucuğu doldurulur.

4.

“İşin Tanımı” kutucuğu doldurulur.

5.

“Ödeme Kaynağı Türü” seçilir.

6.

“Ödeme Kaynağı Alt Türü” seçilir.

7.

“Harcama Türü” seçilir.

8.

“Harcama Alt Türü” seçilir.

9.

“Ödenek Türü” seçilir.

10.

“Ödenek Sorgula” kutucuğuna tıklanır.

NOT
Avans verilen harcama talimatındaki Harcama türü ile harcama alt türü seçimleri aynı olmalıdır.
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11.

“Kaydet” kutucuğu tıklanır.

12. “İleri kutucuğu tıklanır. İleri sekmesi ile birlikte, oluşturulan harcama talimatı harcama yetkilisinin onayına düşer. Harcama yetkilisi harcama talimatını
onayladıktan sonra ödeme emri belgesinin oluşturulması gerekmektedir. Harcama talimatı onaylandıktan sonra gerçekleştirilecek işlemler aşağıdaki gibi olacaktır.
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13.

“Harcama” sekmesine tıklanır.

14.

Avans kapatmaya ilişkin onaylanan harcama talimatı seçilir. Seçim için ilgili kutucuğa tıklayarak tik atılması gerekmektedir.

15.

“Görüntüle” sekmesine tıklanır. Yeni bir sayfa görüntülenir.
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16.

“Ödeme emri oluştur” sekmesi tıklanır. Bu işlemden sonra aşağıda ekran görüntülenir.
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17.
18.
19.
20.

Bu ekranda sadece yeni açıklama eklenir. Bunun için “Yeni Açıklama” sekmesi tıklanır.
Kutucuğa gerekli açıklamalar yazıldıktan sonra “Ekle” sekmesine tıklanır.
“Kaydet” sekmesi tıklanır.
“İlerle” sekmesi tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.
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21.

“İşlemler” menüsünden “Hak sahibi ekle” ve “Detay ekle” butonları tıklanır.

22.

“Ödeme Yapılacak Kişi/Kurum” kutucuğuna vergi kimlik numarası girilir ve enter yapılır.

23.

“İban” kutucuğundan ilgilinin ibanı seçilir

24.

“Mahsup Getir” butonuna basılır.

25.

Gelen ekranda kutucuğa tik konur.

25 inci madde notu:
Bazen tik koymamıza rağmen “Mahsup Edilen Ön Ödeme Tutarı” kutucuğu boş olabilmektedir. Bu durumda işlem devam etmez. Bu sebeple ilgili kutucuk sıfır ise elle
doğru rakam girilmelidir.

26.

Kapat sekmesi tıklanır.

27. Mahsup işlemi yapıldığı için “ödenmesi gereken tutar” sekmesinin sıfır olması gerekmektedir. Eğer bu tutar sıfır değil ise “net tutar” sekmesine “mahsup edilen
ön ödeme tutarı” sekmesinde yer alan tutarın aynısı yazılarak “ödenmesi gereken tutar” sekmesinin sıfır olması sağlanmalıdır.
28.

“Detay İşlemleri” menüsünden “Ödeme Sekmesi Ekle” tıklanır.

29.

“Ödeme Kalem Türü” sekmesinden ilgili detay seçilir.

29 uncu madde notu:
Ödeme kalem türü sekmesinde doğru harcama türü görünmüyorsa, önceki aşamalarda harcama türü ve harcama alt türünde yanlış seçim
yapılmıştır.
30.

“Brüt Tutar” sekmesine verilen avansın brüt tutarı yazılır. Damga vergisi avans verilirken kesildiği için ayrıca bir kesinti yapılmaz.

31. “Net Tutar” sekmesinde yer alan tutar ile “Hak Sahibi Bilgileri” bölümündeki “Net Tutar” sekmesinde yer alan tutarın kontrol edilmesi gerekir. Eğer bu iki
kutucukta yer alan tutarlar eşit değilse hata oluşur.
32.

“Kaydet/Güncelle” butonuna basılarak işlem tamamlanır.

33.

“İlerle” kutucuğuna tıklanır. Yeni bir sayfa görüntülenir.
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34.

“İleri” butonu tıklanır. Yeni bir sayfa görüntülenir.

34 üncü madde notu:
Bu sayfada “Kaydet” butonu kullanılmaz.
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35.

“Gerçekleştirme Görevlisine Gönder” butonuna tıklanır.

Diğer süreç: Gerçekleştirme görevlisinden sonra ödeme emri belgesi sırasıyla harcama yetkilisine gönder ve muhasebeye gönder suretiyle işlem tamamlanacaktır.
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Yolluk ve Yolluk Avansı Mahsubu
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1.

“Harcama Yönetimi” menüsünden, sırasıyla “Yolluk İşlemi”, “Yolluk Süreci” tıklanır.

2.

“Yolluk Süreç Hazırlama” butonuna tıklanır.
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3.

“TCKN/VKN” kutucuğuna kişinin TC Kimlik no’su girilir. Kişinin unvan/derece/kademe ve ek göster bilgileri ekrana gelir.

Not
Ek göstergesi 2200 ve altı olanların yolluk bildirimlerini e-devlet üzerinden doldurmaları zorunludur. Ek göstergesi 2.200 den yüksek
olanların yollukları ise mutemetler aracılığıyla sisteme girilebilmektedir.
4.

“Bütçe Tertibi-Kullanılabilir Ödenek” bölümünden bütçe tertibi seçilir. “Ödenek Sorgula” tıklanır.

5.

“Başlangıç Tarihi” kutucuğunda ilgili tarih (görevlendirme başlangıç tarihi) seçilir.

6.

“Bitiş Tarihi” .kutucuğunda ilgili tarih(görevlendirme bitiş tarihi) seçilir.
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7.

“Gündelik Tipi” seçilir.

8.

“Avans Durumu” seçilir.

9.

“Kaydet” butonu tıklanır. Gelen ara ekranda yine “Kaydet” butonuna tıklanır.

10.

“İleri” butonu tıklanır. Yeni bir ekran gelir.

11.

Gelen yeni ekran kontrol amaçlı olup, gerekli kontroller yapılır ve “İleri” butonu tıklanır. Yeni bir ekran gelir.
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12.

Gelen ekranda “Hukuki Dayanak” kutucuğu doldurulur. Örneğin: “6245 sayılı Kanun” yazılır.

13.

“Gerekçesi” kutucuğu doldurulur.

14.

“Kaydet” butonuna tıklanır. Gelen ara sayfada da “Kaydet” butonu tıklanır.

Not
Kaydetmeden “İleri” butonu tıklanırsa, hukuki dayanak ve gerekçe görünmeyecektir. Bu sebeple öncelikle “Kaydet” butonu tıklanarak
gerekli kayıt işlemi tamamlanmalıdır.
15.

“İleri” butonu tıklanır. Yeni bir ekran gelir.
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16. Açılan ekranda herhangi bir işlem yapılmayacaktır. E-belgeye geçilinceye kadar bu ekranda herhangi bir işlem yapılmayacaktır. “Kaydet” sekmesine
tıklamayacağımız tek ekran burasıdır. Sadece “İleri” sekmesi tıklanarak harcama talimatını oluşturuyoruz.
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17.

“Onaya Gönder” butonunu tıklayarak harcama yetkilisinin onayına göndermiş oluyoruz.
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HARCAMA YETKİLİSİ İŞLEMLERİ
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18.

“Harcama Yönetimi” menüsünden sırasıyla “Yolluk İşlemi” ve “Yolluk Süreci” tıklanır.

19.

İlgili yolluk ekranda bulunarak, yanındaki kutucuğa tik konur.

20.

“Harcama No” bölümünde yer alan numara tıklanır. Yeni bir pencere açılarak Harcama Talimatı Onay Belgesi görüntülenir.
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21.

Açılan bu ekranda “Harcamayı Onayla” butonu tıklanarak harcama onaylanır. Bu işlem gerçekleştiğinde yolluk e-devlete düşer.
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GERÇEKLEŞTİRME GÖREVİLİSİ İŞLEMLERİ
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Not
Bu aşamada adına yolluk süreci başlatılan kişi tarafından MYS sistemindeki yolluk bağlantısından e devlete girilerek yolluk bildirimi
doldurulur.
Örneğimizde Ek göstergesi 2200 üzeri olan kişi için yolluk mutemet tarafından yapılmaktadır. Yolluk bildirimi e devlet üzerinden ilgili kişi
tarafından yapıldığında Gerçekleştirme görevlisi tarafından Yolluk İşlemleri menüsünden sorgulama yapılarak ilgili bildirim bulunur ,
seçilerek ‘Yolluk Bildirim’ butonuna tıklanır ve 19 uncu aşamadan sürece devam edilir.
1.

“Harcama Yönetimi” menüsünden sırasıyla “Yolluk İşlemi” ve “Yolluk Süreci” tıklanır.

2.

İlgili yolluk ekranda bulunarak, yanındaki kutucuğa tik konur.

3.

“Yolluk Bildirimi” butonuna tıklanır. Yeni bir ekran görüntülenir.
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Resim 72

4.

Harcırahın unsurlarına ilişkin gerekli bilgiler gelen bu ekrana girilecektir. Öncelikle “Yol Masrafı Ekle” sekmesi tıklanır. Yeni bir ekran gelir.

5.

Gelen bu ekranda “Yolculuk Tipi” kutucuğunda “Gidiş” seçilir ve gerekli bilgiler doldurulur ve sonra “Kaydet “ kutucuğuna tıklanır.

Not
Kuruş yazılırken virgül kullanılmamalıdır. Sistem virgül yerine noktayı kabul etmektedir. Yanlış: 10,13 Doğru: 10.13
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6.

Dönüş yol masrafı bilgi girişi için yine aynı süreç takip edilir Öncelikle “Yol Masrafı Ekle” sekmesi tıklanır. Yeni bir ekran gelir.

7.

Gelen bu ekranda “Yolculuk Tipi” kutucuğunda “Dönüş” seçilir ve gerekli bilgiler doldurulur ve sonra “Kaydet “ kutucuğuna tıklanır.
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8.

Yevmiye ve konaklama giderlerine ilişkin bilgileri girmemiz gerekmektedir. Bunun için önce “Ekle” butonuna basarak yeni bir alan açıyoruz.

9.

“Gündelik Oranı” kutucuğundan gerekli gündelik oranı seçilir.
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10. “Gündelik/Konaklama Başlangıç Tarihi” ile “Gündelik/Konaklama Bitiş Tarihi” kutucuklarından gerekli tarihler seçilir. Burada dikkat edilecek husus
şudur. Yol için gündelik seçimi yapıldığı için başlangıç ve bitiş tarihleri yol hariç olarak seçilmelidir. Örneğin, 10 Şubatta yola çıkıp 15 Şubatta görev
mahalline dönülecekse, 10 ve 15 şubat tarihleri için yol yevmiyesi alınacaktır. Bu sebeple “Gündelik/Konaklama Başlangıç Tarihi” için 11 şubat,
“Gündelik/Konaklama Bitiş Tarihi” için ise 14 şubat seçilmelidir.
11.

“Gündelik/Konaklama Süresi” kutucuğuna gündelik alınacak süre yazılır.

12.

Konaklama giderinin girilebilmesi için yeniden “Ekle” butonu tıklanır.

13.

“Gündelik Oranı” kutucuğundan Konaklama sekmesi seçilir.

14.

“Gündelik/Konaklama Başlangıç Tarihi” ile “Gündelik/Konaklama Bitiş Tarihi” kutucuklarından gerekli konaklama tarihleri seçilir.

15.

“Gündelik/Konaklama Tutarı” kutucuğuna ikamet bedeli yazılır.

Not
Konaklama gideri yasal düzenlemelere göre en fazla gündelik tutarının 1,5 katı olacağından, eğer daha pahalıya kalınmış ise gündeliğin 1,5
katı kutucuğa yazılmalıdır. Söz konusu gider bu sınırın altında ise gerçek gider ne ise o yazılmalıdır. Ayrıca, belirtmekte fayda vardır. Sistem
yukarı yuvarlamayı kabul etmemektedir. Bu sebeple yuvarlama yapılacaksa aşağıya doğru yuvarlama yapılmalıdır. Yuvarlama işlemi doğru
yapılmaz ise sistem sizi atabilmektedir. Örneğin 10.125 rakamı 10.13 olarak değil 10,12 olarak girilmelidir.
16.

“Gündelik/Konaklama Süresi” kutucuğuna gündelik alınacak süre yazılır.

17.

“Kaydet” butonuna basılır.

18.

“Döküm Al” botunu kullanılarak “Geçici Görev Yolluğu” bildirimi yazdırılır.

Not
“Döküm Al” butonuna tıklamanıza rağmen yolluk bildirimi gelmiyorsa, ekranın sağ üst köşesinden “pop-up” engelleyicisini kaldırmanız ve
yeniden “Döküm Al” butonuna basmanız gerekmektedir.
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ÖDEME EMRİ OLUŞTURULMASI
19.

Döküm aldıktan sonra “Ödeme Emri Oluştur” a tıklıyoruz. Yeni bir sayfa gelir.

Resim 75

20. Gelen ekranda sadece “Yeni Açıklama” kısmı üzerinde işlem yapılır. (Not: Açıklama yazılması zorunludur. Bu kısım doldurulmadığı sürece
bir sonraki aşamaya geçilmeyecektir) “Yeni Açıklama” sekmesi tıklanır.
21.

Kutucuğa açıklama eklenir ve “Ekle” sekmesine tıklanır.

22.

“Kaydet” sekmesi tıklanır. Gelen ara ekranda “Kaydet” tıklanır.

23.

“İleri” sekmesi tıklanır. Yeni bir sayfa gelir.
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24.

İlgiliye verilen avansın mahsubu için “Mahsup Getir” butonuna basılır.
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Not: Yolluk işleminde daha önce avans verilmediğini düşünürsek sadece mahsup getir yapılmayacak ve damga vergisi silinmeyecek, diğer
tüm süreç aynıdır.
25.

Gelen ekranda avans verilen tutara tik konur.

26.

Kapat sekmesi tıklanır.

27. Burada dikkat edilecek husus şudur. Avans verilirken damga vergisi kesildiği için, burada ayrıca bir damga vergisi kesilmemesi gerekir. Bu sebeple
“Kesintiler” bölümünde yer alan “Sil” sekmesi kullanılarak kesintiler silinir.
Verilen avans miktarı bildirimden az ise aradaki tutar kadar Dv kesintisi yapılmalıdır.
Ayrıca sistemsel sorunlar nedeniyle Damga vergisi kesintisinde sıkça hatalar meydana gelmektedir. Bu nedenle bu satır silinmeli ve yeniden kesinti eklenerek
işleme devam edilmelidir.
Aşağıdaki 3 satır yazılan şekilde olmadığı sürece hata kaydı olacaktır.
Kesinti Türü : Vergi
Kesinti Alt Türü: Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi
Kesinti Oranı:0
28. “Hak Sahibi Bilgileri” bölümündeki “Net Tutar” kutucuğuna “Ödeme Emri Detay Bilgileri” alanında yer alan “Net Tutar” kutucuğundaki rakam yazılır.
Yoksa işlem hata verecektir.
29.

“Kaydet/Güncelle” butonuna basılarak işlem tamamlanır.

30.

“İlerle” kutucuğuna tıklanır. Yeni bir sayfa görüntülenir.
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31.

Açılan sayfada “Doküman Tür Kodu” kutucuğundan, “Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu-Görevlendirme Yazısı” tıklanır.

32.

“İleri” kutucuğuna tıklarız. DİKKAT: “Kaydet” sekmesine TIKLAMAYINIZ. Yeni bir sayfa açılır.
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33. Gelen “Ödeme Emri Belgesi” kontrol edilerek “Onaya Gönder” butonu tıklanarak işlem harcama yetkilisinin onayına gönderilir. Harcama yetkilisinin
onayından sonra işlem muhasebeye gönderilecek ve işlem tamamlanacaktır.
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İcra Gönderme İşlemi
Emanet İşlemleri Menüsünden İcraların Gönderilmesi İşlemi

Şekil 1

1.
2.
3.
4.
5.

“Emanet İşlemleri” menüsünden “Toplu Ödeme Talebi İşlemleri” sekmesi tıklanır.
“Etiket” kutucuğundan “İcra” seçeneği seçilir.
“Sorgula” butonu tıklanır.
“Sonuçlar” bölümünden ilgili emanet bulunarak yanındaki kutucuğa tik atılır.
“Ödeme Talebi Oluştur” butonu tıklanır.
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Şekil 2

6.

Açılan sayfada istenirse ödenecek tutar da değiştirilerek “Oluştur” butonu tıklanır. Kayıt “Ödeme İşlemleri” menüsüne düşer.
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Şekil 3

7.
8.
9.
10.

“Ödeme İşlemleri” menüsünde “Ödeme Talepleri İşlemleri” sekmesi tıklanır.
“Sorgula” butonuna tıklanır.
“Sonuçlar” bölümünde ilgili satır bulunarak yanındaki kutucuğa tik atılır.
“Ödeme Ekle” butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.
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Şekil 4

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Gelen sayfada “Ödeme Kaynağı Türü” kutucuğundan seçim yapılır.
“Ödeme Kaynağı Alt Türü” kutucuğundan seçim yapılır.
“Ödeme Yöntemi” kutucuğundan seçim yapılır.
“Bütçe Yılı” kutucuğundan seçim yapılır.
“Açıklama” kutucukları doldurulur. Açıklama kısmına” İcra Dosya Numarası” girilmesi çok önemlidir. Aksi halde ödeme geri dönebilir.
“Kaydet” butonu tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.
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Şekil 5

17.

“Açılan sayfada “Onayla” butonu tıklanır. Böylece işlem yevmiyeleştirilmek üzere “Muhasebele İşlemleri” menüsüne düşer.
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Şekil 6

18.
19.
20.
21.

“Muhasebe İşlemleri” menüsünden “Ön Muhasebe Kaydı” sekmesi tıklanır.
“Sorgula” butonuna tıklanır.
“Sonuçlar” bölümünden ilgili kayıt bulunarak yanındaki kutucuğa tik atılır.
“Yevmiyeleştir” butonu tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.
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Şekil 7

22.

Açılan sayfada “Yevmiyeleştir” butonu tıklanarak işlem sonuçlandırılır.
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Kişi Borcu Dosyası Açma

Resim 79

1.

Alacak İşlemleri menüsü tıklanır. Alacak Dosyası İşlemleri sekmesi tıklanır.

2.

Ekle butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa görüntülenir.
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3.

“Alacak Kategorisi” kutucuğundan seçim yapılır.

4.

“Adı” kutucuğuna borçlunun adı soyadı veya idare tarafından sistematik takip edilebilecek numara yazılır. (saymanlık kodu/yıl/sayı gibi)

5.

“Harcama Birimi” kutucuğuna ilgili birimin adı girilir.

6.

“Açıklama” kutucuğuna borcun açıklaması yazılır.

7.

“Kurumsal Kod” kutucuğunda seçim yapılır.

8.

“Ekle” butonuna basılır. Yeni bir sayfa gelir.
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9.

Gelen yeni sayfada “Tahakkuk Türü” kutucuğundan ilgili alan seçilir.

10.

“Evrak Geliş Tarihi” kutucuğundan ilgili tarih seçilir.

11.

“Tebligat Tarihi” kutucuğundan gerekli seçim yapılır.

12.

“Tahakkuk Tipi” kutucuğundan ilgili alan seçilir.

13.

“Sorumluluk Tipi” kutucuğundan ilgili alan seçilir.

14.

“Faiz Tipi” kutucuğundan ilgili alan seçilir.

15.

“Faiz Başlangıç Tarihi” kutucuğundan ilgili tarih seçilir.

16.

“Gecikme Faiz Tipi” kutucuğundan ilgili alan seçilir.

17.

“Ekle” butonuna tıklanır. Tahakkuk Kalemlerine satır ekleme için yeni bir ara sayfa açılır.

18.

Bu ara sayfada “Kalem Türü” ve “Tutar” kutucukları doldurulur ve “Ekle” kutucuğuna basılır.

19.

Borçlu Listesi bölümünde yer alan “Borç Tipi” kutucuğunda seçim yapılır.

20.

“Uyruk” kutucuğunda seçim yapılır.

21.

TC Kimlik Numarası kutucuğuna borçlunun bilgileri girilir.

22.

“Getir” butonuna tıklanır.

23.

Gelen ekrandan ilgili kişinin kutucuğuna tik atılır.

24.

“Kaydet” butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa görüntülenir.
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25. Bu gelen yeni sayfada gerekli kontroller yapılarak “Kaydet” butonuna tıklanır ve yeni bir sayfa görüntülenir. Şimdi bu işlemlerin tahakkuk kayıtlarının yapılması
gerekmektedir.
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26.

Alacak İşlemleri menüsünden Tahakkuk İşlemleri sekmesi tıklanır.

27.

Sorgula butonu tıklanır.

28.

İlgili kayıt bulunarak yanındaki kutucuğa tik atılır.

29.

“İşlemler” butonundan “Onayla” sekmesi tıklanır. Yeni bir ara sayfa gelir.

30.

Bu ara sayfada Onaylama Tarihi kutucuğunda ilgili tarih seçimi yapılır ve Onayla butonuna tıklanır. Gelecek yeni sayfada da “Onayla” kutucuğu tıklanır.
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31.

Artık işlemin muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. Bunun için “Muhasebe İşlemleri” menüsünden “Ön Muhasebe Kaydı İşlemleri” sekmesi tıklanır.

32.

“Sorgula” butonuna tıklanır

33.

İlgili tahakkuk kaydı bulunup yanındaki kutucuğa tik atılır.

34.

Yevmiyeleştir butonuna basılır. Yeni bir sayfa görüntülenir.
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35.

Gerekli kontroller yapıldıktan sonra “Yevmiyeleştir” butonuna basılarak işlem sonlandırılır.

NOT
Kişilerden alacaklar dosyasında Faiz tahakkuk kaydı tahsilat aşamasında oluşmaktadır. Açılacak dosya için faiz
hesaplanmayacaksa 14-15 ve 16 nolu işlemler boş geçilir.
Ayrıca açılacak dosya için maaştan kesinti yapılacaksa faiz manuel hesaplanarak toplam tutara dahil edilir ve 14-15 ve 16 nolu
işlemler boş geçilir. Zira KBS’ye faiz tutarı yansımamaktadır.
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Emanette bulunan bir tutarın mahsup işlemi
Bu bölümde emanette bulunan bir tutarın mahsup işlemi anlatılacaktır. İşleme konu örnek şu şekildedir: Elektrik aboneliklerinde ödenen
tutarlar geri alınarak karşılığında teminat mektubu verilmektedir. Ancak, ilgili elektrik dağıtım şirketleri nakdi teminatı iade etmeyerek bu
teminatı 6 ay boyunca kurum faturalarından mahsup etmektedir. Harcama birimleri, elektrik faturalarını MYS üzerinden giderleştirirken
mahsup edilecek tutarı emanete almaktadır. Burada emanete alınan söz konusu tutarların 126/226 hesapla mahsuplaşması anlatılacaktır.

Şekil 8
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1.

“Emanet İşlemleri” menüsünden “Emanet İşlemleri” sekmesi tıklanır.

2.

“Emanet Sorgula” bölümünde ilgili kriterler girilir. Biz “Hesap Kodu” kutucuğuna veri girişi yaparak filtrelemeyi tercih ettik.

3.

“Sorgula” butonuna basılır.

4.

“Sonuçlar” bölümünden ilgili emanet seçilerek yanındaki kutucuğa tik konulur.

5.

“İşlemler” butonuna tıklanarak açılan menüden “Mahsup Et” seçilir. Yeni bir sayfa açılır.

NOT
103, 140, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 259, 320, 325, 330, 333, 360, 361, 362, 363, 430, 570, 580, 590, 591, 690, 830,
834, 895, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 948, 949 hesap kodları ile başlayan hesap kodları manuel mahsup etme işleminde
kullanılamaz. Bu hesap kodlarının mahsup etme işleminde kullanılabilmesi için “Mahsup Et” yerine “Ödeme Talebi Oluştur” seçeneği ile
işleme devam edilmelidir.
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Şekil 9

6.

Açılan yeni sayfada “Muhasebe Kaydı Tarihi” kutucuğu doldurulur.
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7.

“Mahsup Edilecek Tutar” kutucuğu doldurulur.

8.

“Alacak Hesap Kodu” kutucuğu doldurulur.

9.

Bütçe hesapları kullanılacaksa Yansıma Hesap Kodu Kullanmak İstiyorum kutucuğu işaretlenir.

10.

Yansıma Alacak Hesap Kodu kutucuğu doldurulur.

11.

Muhasebe Kaydı Açıklaması kutucuğu doldurulur.

12.

“Mahsup et” botunu tıklanır. Yapılan işlem yevmiyeleştirilmek üzere ön muhasebe kaydı işlemlerine düşer.
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Şekil 10

13.
14.
15.
16.
17.

“Muhasebe İşlemleri” menüsünden “Ön Muhasebe Kaydı İşlemleri” sekmesi tıklanır.
Filtreleme yapılarak ilgili kaydı bulmak için “Muhasebe Kaydı Sorgula” bölümünde kutucuklara gerekli bilgiler girilir.
“Sorgula” butonuna tıklanır.
Sonuçlar kısmında ilgili kayıt bulunarak yanındaki kutucuğa tik atılır.
“Yevmiyeleştir” butonu tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.
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Şekil 11

18.

“Yevmiyeleştir” butonu tıklanarak işlem sonuçlandırılır.
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Ön Muhasebeye Düşen Emanet Kaydının İptal Edilmesi:
İşlem yapılacak emanet kaydı yevmiyeleştirilmeden önce iptal edilip, emanet ilgili hesaba iade edilmek istenirse şu süreç izlenecektir.

Şekil 12

1.

İlgili emanet kaydının “Muhasebe Kayıt No” sütununda bulunan numarasına tıklanır. Yeni bir sayfa görüntülenir.
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Şekil 13

2.

Açılan sayfada “İlişkili Kayıt” kutucuğunda bulunan emanet tıklanır. Yeni bir sayfa gelir.
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Şekil 14

3.
4.

“Kapatma Bilgileri” bölümünden iptal edilecek ilgili emanet bulunarak yanındaki kutucuğa tik atılır.
“İptal Et” butonu tıklanır. Böylece emanet ilgili hesaba geri döner ve muhasebedeki kayıt silinir.
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Emanette Bulunan Bir Tutarın İadesi
Bu bölümde emanette bulunan bir tutarın iadesi işlemi anlatılacaktır. Örnek olarak nakit olarak alınan geçici teminat iadesi seçilmiştir.

Şekil 15

1.
“Emanet İşlemleri” menüsünden “Emanet İşlemleri” sekmesi tıklanır.
2.
“Emanet Sorgula” bölümünde ilgili kutucuklara veri girilerek ilgili emanetin bulunması sağlanır. Biz, “Hesap Kodu” kutucuğu ile “Emanet Tutarı” kutucuğuna
veri girişi yaparak filtreleme yapmayı uygun bulduk.
3.
“Sorgula” butonuna tıklanır.
4.
“Sonuçlar” bölümünden ilgili emanet bulunarak yanındaki kutucuğa tik konularak seçilir.
NOT
“Emanet No” sütununda yer alan emanet numarasına tıklandığında emanete ilişkin bilgiler görüntülenir.
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5.

“İşlemler” butonundan “Ödeme Talebi Oluştur” seçeneği tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.

6.
7.

Açılan sayfada “Kapatılacak Emanet Tutarı” kutucuğu doldurulur.
“Ödeme Talebi Oluştur” botunu tıklanır. İşlem Ödeme İşlemleri menüsüne düşer.

Şekil 16
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Şekil 17

8.
9.
10.
11.

Ödeme İşlemleri” menüsünden “Ödeme Talebi İşlemleri” sekmesi tıklanır.
“Sorgula” butonu tıklanır.
Sonuçlar kısmında ilgili kaydın yanındaki kuucuğa tik atılır.
“Ödeme Ekle” butonu tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.
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Şekil 18

12.
13.
14.
15.
16.
17.

“Ödeme Kaynağı Türü” kutucuğundan seçim yapılır.
“Ödeme Kaynağı Alt Türü” kutucuğundan seçim yapılır.
“Ödeme Yöntemi” kutucuğundan seçim yapılır.
“Bütçe Yılı” kutucuğundan seçim yapılır.
“Açıklama” kutucuğu doldurulur.
“Güncelle” butonu tekrar tıklanır. Yeni bir sayfa görüntülenir.
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Şekil 19

18.

“Ödeme Emri Detayları” alanında herhangi bir güncelleme yapılmayacaktır. Yeniden “Güncelle” butonuna basılır. Yeni bir sayfa açılır.
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Şekil 20

19.
20.

Açılan sayfada “Hak Sahibi Bilgileri” kısmında gerekli kontroller ve düzeltmeler yapılır.
Düzeltme yapıldı ise “Ödeme Yapılan Bilgisi Kaydet”, yapılmadı ise “Vazgeç” butonu tıklanır. Bir önceki sayfaya dönülür.
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Şekil 21

21.

Dönülen bir önceki sayfada “Ödeme Emrini Kaydet” butonu tıklanır. Eski sayfa açılır.
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Şekil 22

22.

Açılan ekranda kontrol yapılır. Tekrar “Kaydet” butonu tıklanır.Yeni bir sayfa açılır.
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Şekil 23

23.
24.

Açılan sayfada “Muhabir Banka” kutucuğu doldurulur. Hesap kodu kontrol edilir.
“Onayla” butonu tıklanır. İşlem “Ön Muhasebe Kaydı İşlemleri”ne düşer.
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Şekil 24

25.

“Muhasebe İşlemleri” menüsünden “Ön Muhasebe Kaydı İşlemleri” sekmesi tıklanır.

26.

“Sorgula” butonu tıklanır.

27.

Sonuçlar kısmından ilgili kayıt bulunarak yanındaki kutucuğa tik atılır.

28.

“Yevmiyeleştir” butonu tıklanır. Yeni bir sayfa açılır. Açılan sayfada yeniden “Yevmiyeleştir” butonuna tıklanarak işlem sonlandırılır.

Yevmiyeleştirilen işlem “Ödeme İşlemleri” menüsündeki “Banka Talimatları İşlemleri” ne düşecektir. Burada sorgulama yapılıp ilgili kayıt bulunarak genel
bütçe-özel bütçe durumuna göre ödeme işlemi gerçekleştirilecektir.
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Emanet Türü Etiket İşlemleri Menüsünün Tanıtımı
Bu bölümde “Emanet Türü Etiket İşlemleri” menüsünün ne işe yaradığı hakkında kısaca bilgi verilecektir.

Şekil 25

1.
“Emanet İşlemleri” menüsünden “Emanet Türü Etiket İşlemleri ” sekmesi tıklandığında Etiket Sorgula ekranı açılır.
2.
“Sorgula” butonu tıklandığında karşımıza etiket olarak kaydedilmiş BEŞ, İCRA, KEFALET, SENDİKA, SGK vb. etiketler çıkar.
3.
“Sonuçlar” bölümünde “Etiket No” sütununda yer alan herhangi bir satıra tıklandığında eikete ilişkin bilgiler çıkacaktır. Örneğin biz BES isimli etiketin
“Etiket No” kutusunda yer alan numarasına tıklayalım. Karşımıza yeni bir sayfa açılacaktır.
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Şekil 26

4.

Yeni sayfada Bireysel Emeklilik Şirketlerine ait etiketler çıkar. “Emanet Tür No” tıklandığında “Emanet Türü Görüntüle” ekranı açılır.
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Şekil 27

5.
Açılan ekranda ilgili şirkete ait bilgiler (Vergi numarası, İBAN numarası) görüntülenir. Benzer süreç tüm etiketler için yapılarak bu etiketlere ait bilgiler
kontrol edilebilir. Örneğin sendika aidatı bankaya gönderilmesine rağmen iban hatası nedeniyle para geri dönmüşse, yukarıdaki süreç takip edilerek sendikaya
ait iban bilgisi kontrol edilebilir.
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Emanetten Avans Mahsubu
Bu bölümde emanette bulunan bir tutarın avansa mahsup işlemi anlatılacaktır.

Resim 86

1.

“Emanet İşlemleri” menüsünden “Emanet İşlemleri” sekmesi tıklanır.
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2.
“Emanet Sorgula” bölümünde ilgili kutucuklardan biri veya birkaçı doldurularak filtreleme yapılır. Biz “Hesap Kodu” kutucuğunu doldurarak filtreleme
yapmayı uygun bulduk.
3.

“Sorgula” butonu tıklanır.

4.

“Sonuçlar” bölümünden ilgili emanet bulunarak yanındaki kutucuğa tik atılır.

5.

“İşlemler” butonuna tıklanır ve açılan menüden “Ödeme Talebi Oluştur” sekmesi seçilir. Yeni bir sayfa açılır.

6.

Açılan sayfada “Kapatılacak Emanet Tutarı” kutucuğuna ilgili tutar girilir.

7.

“Ödeme Talebi Oluştur” butonuna tıklanır. Kayıt “Ödeme İşlemleri” menüsüne düşer.

Resim 87
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Resim 88

8.

“Ödeme İşlemleri” menüsünden Ödeme Talebi İşlemleri” butonu tıklanır.

9.

“Sorgula” butonu tıklanır.

10.

“Sonuçlar” bölümünden ilgili emanet bulunarak yanındaki kutucuğa tik atılır.

11.

“Ödeme Ekle” butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.

130

Resim 89

12.

Açılan sayfada “Güncelle” butonu tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.
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Resim 90

13.

Açılan sayfada ödeme yapılan bilgilerini güncellemek için yeniden “Güncelle” butonu tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.
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Resim 91

Not: Açılan ekranda Hak sahibi bilgileri kontrol edilir, hata varsa ilgili kişi bilgileri bu ekrandan değiştirilebilir.
14.

Açılan sayfada “Mahsup Bilgisi Var” sekmesi tıklanır.

15.

“Ön Ödeme Yapılan Bilgilerini Getir” butonu tıklanır. İlgili TC numarası adına açılmış ön ödeme dosyaları gelir.

16.

“Ön Ödeme Yapılan Bilgisi” kutucuğundan ilgili ön ödeme seçilir.

17.

“Mahsup Tutarı” kutucuğuna mahsup edilecek tutar girilir.

18.

“Ödenmesi Gereken Tutar” kutucuğundaki tutar “0,00” (sıfır)a çevrilir. Aksi halde sonraki aşamalarda hata ile karşılaşılır.
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19.

İlgili IBAN kutucuğundan seçim yapılır.

20.

“Ödeme Yapılan Bilgisi Kaydet” butonuna tıklanır. Geçmiş sayfaya geri dönülür.

21.

Bu sayfada “Ödeme Emrini Kaydet” butonu tıklanır. Yeni sayfa görüntülenir.

Resim 92
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Resim 93

22.

Gelen sayfada “Ödeme Kaynağı Türü” kutucuğundan seçim yapılır.

23.

“Ödeme Kaynağı Alt Türü” kutucuğundan seçim yapılır.

24.

“Ödeme Yöntemi” kutucuğundan seçim yapılır.

25.

“Bütçe Yılı” kutucuğundan seçim yapılır.

26.

“Açıklama” kutucukları doldurulur.

27.

“Kaydet” butonu tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.
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Resim 94

28.

Açılan sayfada “Muhabir Banka” kutucuğundan herhangi bir ödeme yapılmayacağı için Saymanlık Banka Hesabı seçilir.

29.

“Onayla” butonu tıklanır. İşlem yevmiyeleştirilmek üzere ön muhasebeye düşer.
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Resim 95

30.

“Muhasebe İşlemleri” menüsünden “Ön Muhasebe Kaydı” sekmesi tıklanır.

31.

“Sorgula” butonu tıklanır.

32.

“Sonuçlar” bölümünden ilgili kayıt bulunarak yanındaki kutucuğa tik atılır.

33.

“Yevmiyeleştir” butonu tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.
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Resim 96

34.

Açılan sayfada geeekli kontroller yapılarak “Yevmiyeleştir” butonu tıklanarak işlem sonuçlandırılır.
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Emanetten Gelir Kaydı
Bu bölümde emanette bulunan bir tutarın gelir kaydedilmesi işlemi anlatılacaktır.

Resim 97

1.

“Emanet İşlemleri” menüsünden “Emanet İşlemleri” sekmesi tıklanır.

2.
“Emanet Sorgula” bölümünde ilgili kutucuklardan biri veya birkaçı doldurularak filtreleme yapılır. Biz “Hesap Kodu” kutucuğunu doldurarak filtreleme
yapmayı uygun bulduk.
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3.

“Sorgula” butonu tıklanır.

4.

“Sonuçlar” bölümünden ilgili emanet bulunarak yanındaki kutucuğa tik atılır.

5.

“İşlemler” butonuna tıklanır ve açılan menüden “Bütçeye Gelir Kaydet” sekmesi seçilir. Yeni bir sayfa açılır.

Resim 98

6.

Yeni sayfada “Muhasebe Kaydı Tarihi” kutucuğunda gerekli seçim yapılır.

7.

“Tutar” kutucuğuna gelir kaydedilecek tutar yazılır.

8.

“Bütçeye Gelir Kaydet” butonu tıklanır. İşlem yevmiyeleştirilmek için ön muhasebeye düşer.
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Resim 99

9.

“Muhasebe İşlemleri” menüsünden “Ön Muhasebe Kaydı” sekmesi tıklanır.

10.

“Sorgula” butonu tıklanır.

11. “Sonuçlar” bölümünden ilgili kayıt bulunur. “Muhasebe Kaydı No” sütununda ilgili kayıt satırında ünlem işareti vardır. Söz konusu ünlemin ortadan
kalkması için muhasebe kayıtları detay kodlarında güncelleme yapılması gerekmektedir. Bu sebeple ilgili satırdaki kutucuğa tik atılır.
12.

“Güncelle” butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.
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Resim 100

13.

Açılan sayfada “600.Gelirler Hesabı” detay kodu girilir.

14.

“800.Bütçe Gelirleri Hesabı” detay kodu girilir.

15.

“Güncelle” butonu tıklanır. Yeni bir sayfa gelir.
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Resim 101

16.

Açılan sayfada istenmesi durumunda “Açıklama” kutucuğu değiştirilebilir.

17.

“Yevmiyeleştir” butonu tıklanarak işlem sonuçlandırılır.
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Emanetten Kişi Borcu Mahsubu

Resim 102

1.
Öncelikle kişi borcu miktarının ve faizinin bilmesi gerekmektedir. Bunun için “Tahsilat İşlemleri” menüsünden “Alacak Dosyası Tahsilat İşlemleri”
sekmesi tıklanır. “Borçlu Kimlik No” kutucuğuna borçlunun kimlik numarası yazılır.
2.

“Sorgula” butonuna basılır.

3.
”Sonuçlar” sekmesinde ilgili borç gösterilmektedir. Buradan Ana Para ve Faiz Borcu sütunlarına bakılarak ilgiliden tahsil edilecek tutar tespit edilerek bir
yere not edilir.
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Resim 103

4.

Emanet İşlemleri menüsünden Emanet İşlemleri sekmesi tıklanır.

5.
Emanet Sorgula bölümünde gerekli kriterler yazılarak emanetin aranması yapılır. Örneğin Hesap Kodu kutucuğuna “333.99.99” yazılır veya emanet
tutarı biliniyorsa bu tutar yazılır.
6.

Sorgula butonuna basılır.

7.

Sonuçlar bölümünden ilgili emanet bulunarak yanındaki kutucuğa tik atılır.

8.

“İşlemler” menüsünden “Ödeme Talebi Oluştur” sekmesine tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.
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Resim 104

9.

“Kapatılacak Emanet Tutarı” kutucuğuna mahsup edilecek tutar yazılır.

10.

“Ödeme Talebi Oluştur” butonu tıklanır. Böylelikle ödeme talebi oluşturulmuş olur.
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Resim 105

11.

“Ödeme İşlemleri” menüsünden Ödeme Talebi İşlemleri sekmesine tıklanır.

12.

Sorgula butonuna basılır.

13.

Sonuçlar bölümünden ödeme talebi oluşturduğumuz ilgili emanet bulunarak yanındaki kutucuğa tik atılır.

14.

“Ödeme Ekle” butonuna basılır. Yeni bir sayfa açılır.
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Resim 106

15.

Açılan bu sayfada “Ödeme Kaynağı Türü”, Ödeme Kaynağı Alt Türü”, “Ödeme Yöntemi”, “Bütçe Yılı”, “Açıklama” kutucukları doldurulur.

16.

Güncelle” butununa basıyoruz. Güncelleme ekranı açılıyor.
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Resim 107

17.

“Ödeme Kesintisi Ekle”

18.

“Kesinti Türü” kutucuğunda “Kişilerden Alacaklar” seçeneği seçilir.

19.

“Kesinti Alt Türü” kutucuğunda “Kişilerden Alacaklar” seçeneği seçilir.

20.

“Tutar” bölümüne mahsup edilecek tutar yazılır.

21.

Kimlik No” alanına borçlunun kimlik numarası yazılır.
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22.

“Tahakkuk Bilgisi Getir” butonuna basılır.

23.

“Tahakkuk Bilgisi” kutucuğundan tahakkuk bilgisi getirilen ilgili seçilir.

24.

“Güncelle” butonuna basılır. Yeni bir sayfa açılır.

Resim 108

25. Açılan ekranda “Ödenmesi Gereken Tutar” bölümündeki rakamı güncellememiz gerekmektedir. Eğer emanetteki tutarın hepsi mahsup edilecekse bu
tutarın sıfır yapılması gerekmektedir.
26. “Geçmiş IBAN’lar” kutucuğunda seçim yapılmalıdır. Ödenecek tutar sıfır bile olsa böyle bir seçim yapılmaması durumunda sistem ilerlememize imkan
vermemektedir. Buraya yazılacak ıbanın herhangi bir etkisi bulunmadığından kurum ıbanı yazılabilir.
27.

“Ödeme Yapılan Bilgisini Kaydet” butonu tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.
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Resim 109

28. Gelen ekranda gerekli kontroller yapılır. Sistemde bazen bu yeni sayfada “Tahakkuk Bilgisi” kutucuğu boş olarak gözükebilmektedir. Böyle bir durum
var ise “Tahakkuk Bilgisi Getir” butonu tıklanarak yeniden “Tahakkuk Bilgisi” kutucuğundan seçim yapılmalıdır.
29.

“Ödeme Emrini Kaydet” butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.

30.

Yeni sayfada “Kaydet” butonuna basılır. Yeni bir sayfa açılır.

Resim 110
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Resim 111

31.

Yeni sayfada “Muhabir Banka” kutucuğunda gerekli seçim yapılır.

32.

Ekranda gerekli kontroller yapılarak “Onayla” butonuna tıklanarak işlem onaylanır.

32 inci madde notu:
Bu kısımda onaylama yapmadan sistemden çıkarsanız, ödeme kaydı işlemlerinden ilgili kaydı bularak onaylama yapabilirsiniz.
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Resim 112

33.

“Muhasebe İşlemleri” menüsünden “Ön Muhasebe İşlemleri” tıklanır.

34.

“Sorgula” butonuna basılır.

35.

“Sonuçlar” bölümünde onaylanan ilgili emanet bulunarak yanındaki kutucuğa tik atılır.

NOT
Kişilerden Alacaklar dosyalarında faiz tahakkuku, tahsilat yapıldığında ön muhasebeye düşecektir. Dolayısıyla yaptığınız bu işlemde ön muhasebede
mahsup kaydından başka faiz tahakkuk kaydını da ayrıca yevmiyeleştireceksiniz.

36.

“Yevmiyeleştir” butonuna basılarak yeni bir sayfa görüntülenir. Gelen ekranda da “Yevmiyeleştir” butonuna basılarak işlem tamamlanır.
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Emanet İşlemlerinde Toplu Ödeme Talebi Oluşturma - BES
Bu bölümde bireysel emeklilik sistemi (BES) kesintilerinin ilgili sigorta şirketlerine aktarma süreci anlatılacaktır.

Şekil 28

1.
2.
3.
4.
5.

“Emanet İşlemleri” menüsünden “Toplu Ödeme Talebi İşlemleri” sekmesi tıklanır.
“Etiket” kutucuğunda “BES” seçilir.
“Sorgula” butonu tıklanır.
Sonuçlar bölümünde kurum defter ayırdedilmeksizin tüm BES ödemeleri gelir. Bu emanetlerin tamamına tik atılır.
“Ödeme Talebi Oluştur” butonu tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.
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Şekil 29

6.
Açılan ekranında kontrol yapılır, bu ekranda ödenecek tutar kısımları değiştirilebilir. “Oluştur” butonuna tıklanır. Bu işlem “Ödeme
İşlemleri” menüsünden” Ödeme Talebi İşlemleri”ne düşer. İşleme bu menüden devam edilmelidir.

Şekil 30

7.
8.
9.
10.

“Ödeme İşlemleri” menüsünden “Ödeme Talebi İşlemleri” sekmesi tıklanır.
“Sorgula” butonu tıklanır.
Her kurumun defter ve ibanı farklı olduğu için işlem yapılacak idare ödemesine tik konulur.
“Ödeme Ekle” butonu tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.
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Şekil 31

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Yeni sayfada “Ödeme Kaynağı Türü” kutucuğunda seçim yapılır.
“Ödeme kaynağı Alt Türü” kutucuğunda seçim yapılır.
“Ödeme Yöntemi” kutucuğunda seçim yapılır.
Bütçe Yılı” kutucuğunda seçim yapılır.
“Açıklama” kutucuğu doldurulur.
“Kaydet” butonu tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.
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Şekil 32

17.

“Onayla” butonu tıklanır. İşlem yevmiyeleştirilmek üzere ön muhasebeye düşer. Şimdi de yevmiyeleştirme işlemini gerçekleştirelim.
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Şekil 33

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Muhasebe İşlemleri menüsünden “Ön Muhasebe Kaydı İşlemleri” sekmesi tıklanır.
İlgili birimin defter seçimi yapılır. Buraya tıklayınca ara bir sayfa açılır.
Bu ara sayfada ilgili birimin defter seçilerek “Kaydet butonuna tıklanır.
Bu bölümde ilgili kayıdı bulmak için gerekli kutucuklara very girişi yapılır.
“Sorgula” butonu tıklanır.
Çıkan sonuçlardan işlem yapılacak kaydın yanındaki kutucuğa tik atılır.
“Yevmiyeleştir” butonu tıklanır. Yeni bir sayfa görüntülenir.
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Şekil 34

25.

Açılan sayfada “Yevmiyeleştir” butonuna tıklanarak işlem sonuçlandırılır.
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BES Toplu Ödeme İşlemleri
Bu bölümde BES ödemelerinin toplu bir şekilde ödenmesi işlemi anlatılacaktır.

Resim 113

1.

“Emanet İşlemleri” menüsünden “Toplu Ödeme Talebi İşlemleri” sekmesi tıklanır.

2.

“Etiket” kutucuğunda “BES” seçilir.

3.

“Sorgula” butonu tıklanır.

4.

Sonuçlar kısmında açılan emanetlerin tamamına tik atılır.
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5.

“Ödeme Talebi Oluştur” butonu tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.

Resim 114

6.
Açılan ekranında kontrol yapılır, bu ekranda ödenecek tutar kısımları değiştirilebilir. “Oluştur” butonuna tıklanır. Ödeme talebi bölümünden işlemlere
devam edilir.
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Resim 115

7.

“Ödeme İşlemleri” menüsünden “Ödeme Talebi İşlemleri” sekmesi tıklanır.

8.

“Sorgula” butonu tıklanır.

9.

Sonuçlardan tamamının veya işlem yapılacakların yanındaki kutucuklara tik atılır.

10.

“Toplu Ödeme Ekle” butonu tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.
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Resim 116

11.

Yeni sayfada “Ödeme Kaynağı Türü” kutucuğunda seçim yapılır.

12.

“Ödeme kaynağı Alt Türü” kutucuğunda seçim yapılır.

13.

“Ödeme Yöntemi” kutucuğunda seçim yapılır.

14.

“Açıklama” kutucuğu doldurulur.

15.

“Toplu Ödeme Ekle” butonu tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.
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Resim 117

16.

Açılan sayfada “Muhabir Banka” kutucuğu doldurulur. (Bu kutucuk doldurulduğunda hesap kodu ekrana gelir)

17.

“Toplu Onayla” butonu tıklanır. Artık işlemin yevmiyeleştirilmesi gerekmektedir.
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Resim 118

18.

Muhasebe İşlemleri menüsünden “Ön Muhasebe Kaydı İşlemleri” sekmesi tıklanır.

19.

“Açıklama” kutucuğuna “Sonuçlar” bölümünde bulunan Açıklama sütunundaki ifadeler kopyalanarak yapıştırılır.

20.

“Sorgula” butonu tıklanır.

21.

Çıkan sonuçlardan işlem yapılacak olanların yanındaki kutucuğa tik atılır.

22.

“Yevmiyeleştir” butonu tıklanır. Yeni bir sayfa görüntülenir.
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Resim 119

23.

Açılan sayfada “Yevmiyeleştir” butonuna tıklanarak işlem sonuçlandırılır. İstenmesi halinde “Açıklama” kutucuğuna daha anlaşılabilir ifadeler yazılabilir.
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Kefalet Ödemesi (Genel bütçe için)
Harcama birimlerinde kefalete tabi personelden kesilen aidatların Kefalet Sandığına gönderilmesi işlemi anlatılacaktır.

Resim 120
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1.
2.

Emanet İşlemleri menüsünden “Toplu Ödeme Talebi İşlemlerini” sekmesine tıklıyoruz.
Etiket kutucuğundan “Kefalet”i seçiyoruz.

3.

Sorgula butonuna tıklıyoruz.

4.

Ekrana çıkan kefaletleri toplu olarak seçiyoruz.

5.

“ödeme talebi oluştur” butonuna tıklıyoruz. Yeni bir sayfa görüntülenir.

5 inci Madde notu:
“Ödeme talebi oluştur” yerine toplu ödeme talebi oluştur” sekmesine tıklarsak sistem hiçbir müdahaleye izin vermeksizin direkt ödeme
talebi işlemlerine atar. Ancak “ödeme talebi oluştur” seçtiğimizde ödenecek tutarı değiştirme olanağımız vardır.

Resim 121

Gerekli kontrolleri yaptıktan sonra “Oluştur” butonuna tıklıyoruz. Buradan Ödeme İşlemleri Menüsü - Ödeme Talebi İşlemlerine
gidilecektir.
6.
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Resim 122

7.

“Ödeme İşlemleri” menüsünden “Ödeme Talebi İşlemleri” tıklanır.

8.

“Sorgula” butonuna tıklıyoruz.

9.

“Sonuçlar” bölümünden ödemesi yapılacak kefalet seçilir ve yanındaki kutucuğa tik konulur.
Not: Bütçe farklılığından dolayı “toplu ödeme ekle” sekmesiyle birden fazla idareye ait kefalet aidatlarına ilişkin işlem yapılamamakta,
sistem hata vermektedir.

10.

“Ödeme ekle” butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa görüntülenir.
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Resim 123

11.

“Ödeme kaynağı Türü” kutucuğundan “Merkezi Yönetim” seçimi yapılır.

12.

“Ödeme Kaynağı Alt Türü” kutucuğundan ilgili kamu kurumunu seçilir.

13.

“Ödeme Yöntemi” kutucuğundan “Hazine Üzerinden Yurtiçi Hesaba Ödeme” seçeneğini seçiyoruz.
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14.

Bütçe Yılı” kutucuğundan seçim yapılır.

15.

Açıklama kısmına “Kefalet Ödemeleri” yazılır.

16.

“Kaydet” butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa görüntülenir.

Resim 124

17.

Yeni sayfada “Onayla” butonu tıklanır. Bundan sonra işlem, muhasebeleştirilmesi için ön muhasebe düşer.
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Resim 125

18.

“Muhasebe İşlemleri” menüsünden “Ön Muhasebe Kaydı İşlemleri” tıklanır. İlgili idarenin defteri seçilir.

19.

“Sorgula” butonu tıklanır.

20.

Sonuçlar bölümünde ilgili kefalet ödemesinin yanındaki kutucuğa tik atılır.

21.

“Yevmiyeleştir” butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa görüntülenir.
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Resim 126

22.

Yeni sayfada “Yevmiyeleştir” butonuna tıklanır. Böylelikle işlem muhasebeleştirilir.

NOT
Ödeme talebi yemiyeleştirildiğinde hazineden otomatik olarak nakit talep edilmiş olacaktır. İlgili ödeme Ödeme İşlemleri – Ödeme Kaydı
işlemlerinden sorgulandığında durumu ‘’Hazine Sürecinde’’ olarak gözükecektir.
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Toplu Sendika Gönderme İşlemleri
Bu bölümde sendika kesintilerinin ilgili sendikalara aktarma süreci anlatılacaktır.

Şekil 35

1.

“Emanet İşlemleri” menüsünden “Toplu Ödeme Talebi İşlemleri” sekmesi tıklanır.

2.

“Etiket” kutucuğunda “BES” seçilir.

3.

“Sorgula” butonu tıklanır.

4.

Sonuçlar bölümünde kurum defter ayırdedilmeksizin tüm BES ödemeleri gelir. Bu emanetlerin tamamına tik atılır.

5.

“Ödeme Talebi Oluştur” butonu tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.
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Şekil 36

6.
Açılan ekranında kontrol yapılır, bu ekranda ödenecek tutar kısımları değiştirilebilir. “Oluştur” butonuna tıklanır. Bu işlem “Ödeme İşlemleri”
menüsünden” Ödeme Talebi İşlemleri”ne düşer. İşleme bu menüden devam edilmelidir.
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Şekil 37

7.

“Ödeme İşlemleri” menüsünden “Ödeme Talebi İşlemleri” sekmesi tıklanır.

8.

“Sorgula” butonu tıklanır.

9.

Her kurumun defter ve ibanı farklı olduğu için işlem yapılacak idare ödemesine tik konulur.

10.

“Ödeme Ekle” butonu tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.
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Şekil 38

11.

Yeni sayfada “Ödeme Kaynağı Türü” kutucuğunda seçim yapılır.

12.

“Ödeme kaynağı Alt Türü” kutucuğunda seçim yapılır.

13.

“Ödeme Yöntemi” kutucuğunda seçim yapılır.

14.

Bütçe Yılı” kutucuğunda seçim yapılır.

15.

“Açıklama” kutucuğu doldurulur.

16.

“Kaydet” butonu tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.
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Şekil 39

17.

“Onayla” butonu tıklanır. İşlem yevmiyeleştirilmek üzere ön muhasebeye düşer. Şimdi de yevmiyeleştirme işlemini gerçekleştirelim.
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Şekil 40

18.

Muhasebe İşlemleri menüsünden “Ön Muhasebe Kaydı İşlemleri” sekmesi tıklanır.

19.

İlgili birimin defter seçimi yapılır. Buraya tıklayınca ara bir sayfa açılır.

20.

Bu ara sayfada ilgili birimin defter seçilerek “Kaydet butonuna tıklanır.

21.

Bu bölümde ilgili kayıdı bulmak için gerekli kutucuklara very girişi yapılır.

22.

“Sorgula” butonu tıklanır.

23.

Çıkan sonuçlardan işlem yapılacak kaydın yanındaki kutucuğa tik atılır.

24.

“Yevmiyeleştir” butonu tıklanır. Yeni bir sayfa görüntülenir.
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Şekil 41

25.

Açılan sayfada “Yevmiyeleştir” butonuna tıklanarak işlem sonuçlandırılır.
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Sendika Ödemesi İşlemleri
Bu bölümde BES ödemelerinin toplu bir şekilde ödenmesi işlemi anlatılacaktır.

Resim 127

1.

“Emanet İşlemleri” menüsünden “Toplu Ödeme Talebi İşlemleri” sekmesi tıklanır.

2.

“Etiket” kutucuğunda “BES” seçilir.

3.

“Sorgula” butonu tıklanır.

4.

Sonuçlar kısmında açılan emanetlerin tamamına tik atılır.

5.

“ Ödeme Talebi Oluştur” butonu tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.
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Resim 128

6.
Açılan ekranında kontrol yapılır, bu ekranda ödenecek tutar kısımları değiştirilebilir. “Oluştur” butonuna tıklanır. Ödeme talebi bölümünden işlemlere
devam edilir.
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Resim 129

7.

“Ödeme İşlemleri” menüsünden “Ödeme Talebi İşlemleri” sekmesi tıklanır.

8.

“Sorgula” butonu tıklanır.

9.

Sonuçlardan tamamının veya işlem yapılacakların yanındaki kutucuklara tik atılır.

10.

“Toplu Ödeme Ekle” butonu tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.
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11.

Yeni sayfada “Ödeme Kaynağı Türü” kutucuğunda seçim yapılır.

12.

“Ödeme kaynağı Alt Türü” kutucuğunda seçim yapılır.

13.

“Ödeme Yöntemi” kutucuğunda seçim yapılır.

14.

“Açıklama” kutucuğu doldurulur.

15.

“Toplu Ödeme Ekle” butonu tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.
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Resim 131

16.

Açılan sayfada “Muhabir Banka” kutucuğu doldurulur. (Bu kutucuk doldurulduğunda hesap kodu ekrana gelir)

17.

“Toplu Onayla” butonu tıklanır. Artık işlemin yevmiyeleştirilmesi gerekmektedir.
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Resim 132

18.

Muhasebe İşlemleri menüsünden “Ön Muhasebe Kaydı İşlemleri” sekmesi tıklanır.

19.

“Sorgula” butonu tıklanır.

20.

Çıkan sonuçlardan işlem yapılacak olanların yanındaki kutucuğa tik atılır.

21.

“Yevmiyeleştir” butonu tıklanır. Yeni bir sayfa görüntülenir.
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Resim 133

22.

Açılan sayfada “Yevmiyeleştir” butonuna tıklanarak işlem sonuçlandırılır. İstenmesi halinde “Açıklama” kutucuğuna daha anlaşılabilir ifadeler yazılabilir.
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Taslak Muhasebe Kaydı Oluşturma ve Kullanma
Manuel olarak oluşturulan fişlerin, aynı türden olanları için, taslak muhasebe kayıtları oluşturulabilir. Örneğin kasa fazlasının bankaya
yatırılması ya da düzenli aralıklarla yapılan tahsilatlara ilişkin taslak muhasebe kayıtları oluşturulması, her seferinde hesapların tek tek
girilmesine gerek bırakmaz ve işlemlerde kolaylık sağlar.
TASLAK MUHASEBE KAYDI OLUŞTURMA

Resim 134

1.

Muhasebe İşlemleri Ana Menüsü altındaki Yönetim İşlemleri tıklanır. Açılan listeden Taslak Muhasebe Kaydı işlemlerine tıklanır.

2.

Yeni taslak muhasebe kaydı oluşturmak için Ekle butonuna tıklanır.

3.

Açılan sayfada Ad, Hesap Planı Türü, Hesap Planı ve Açıklama alanları doldurulur.

4.
Muhasebe Kaydı Detayları alanında, hesap kodlarını oluşturacağımız. Bunun için “Ekle” butonuna basılarak Muhasebe İşlem Fişinde bulunacak hesap
satırı kadar satır eklenir.
5.

İlk satırdan itibaren ilgili hesap kodları seçilerek Kaydet butonuna tıklanır. Örneğimizde faiz tahsilatına ilişkin taslak muhasebe kaydı oluşturulmuştur.
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TASLAK MUHASEBE KAYDI GÜNCELLEME VE SİLME

Resim 135

1.

Muhasebe İşlemleri Ana Menüsü altındaki Yönetim İşlemleri tıklanır. Açılan listeden Taslak Muhasebe Kaydı işlemlerine tıklanır.

2.

Açılan sayfada “Sorgula” butonuna tıklanırsa, daha önceden oluşturulan taslak muhasebe kayıtları listelenir.

3.

Bunların yanındaki kutucuklar işaretlenir.

4.

İşaretlenen kayıtlar için güncelleme yapılabilir veya silinebilir.
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TASLAK MUHASEBE KAYDINI KULLANMA

Resim 136

1.

Muhasebe İşlemleri ana menüsü altındaki Ön Muhasebe Kaydı İşlemleri sekmesine tıklanır.

2.

İşlemler butonu menüsünde “Taslak Muhasebe Kaydı Kullan” satırına tıklanır. Yeni bir sayfa görüntülenir.

190

Resim 137

3.
Açılan sayfada daha önce oluşturulan taslak muhasebe kayıtları listelenir. Kullanılmak istenen taslak muhasebe kaydının yanında bulunan kutucuğa tik
atılır.
4.

Kullan butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa görüntülenir.
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Resim 138

5.

Bu sayfada “Harcama Birimi” kutucuğundan gerekli seçim yapılır.

6.

“Borç Tutarı”, “Alacak Tutarı” ve “Kurumsal Kod” kutucukları doldurulur.

7.

“Kaydet” butonuna tıklanır. Böylelikle işlem yevmiyeleştirilmek üzere hazırdır.

192

Kasa Mevcudunun Görülmesi ve Fazlasının Bankaya Yatırılması
Bu bölümde kasa fazlasının bankaya gönderilmesi kaydı anlatılacaktır.
Kasa Mevcudunun Görülmesi

Şekil 42

1.

“Muhasebe İşlemleri” menüsünden “Rapor” alt menüsü altında bulunan “Kasa Defteri” sekmesi tıklanır.

2.
“Kasa Defteri Raporu” bölümünde kasa defterinin görüntülenmek istendiği tarih aralığı “Başlangıç Tarihi” ve “Bitiş Tarihi” kutucuklarına girilir. “Defter”
kutucuğundan ilgili birim/kurum seçilerek kasa defterinin birim/kurum bazında alınması da sağlanabilir.
3.
Kasa defteri “Yevmiye Tarihi” veya “Rapor Tarihi” olarak alınabilir. Hangi tarih itibariyle Rapor alınmak isteniyorsa ilgili kutucuğun işaretlenmesi
gerekmektedir.
4.

Kasa defterinin dökümü PDF veya EXCEL formatında alınabilmektedir. Rapor hangi formatta alınmak isteniyorsa ilgili işarete tıklanması gerekmektedir.
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KASA FAZLASININ TASLAK MUHASEBE KAYDI KULLANILARAK BANKAYA YATIRILMASI
Kasa fazlasının bankaya yatırılması üç aşamada gerçekleşmektedir. Öncelikle paranın bankadan çıkışı (108 Hesap borçlu 100 Hesap Alacaklı), ikinci aşamada
paranın bankaya yatırılması (102 Hesap Borçlu 108 Hesap alacaklı), son olarak da paranın merkeze gönderilmesi (510 Hesap Borçlu 102 Hesap Alacaklı) kayıt
altına alınmaktadır.

Şekil 43

1.

“Muhasebe İşlemleri” menüsünden “Ön Muhasebe Kaydı İşlemleri” sekmesi tıklanır.

2.
“İşlemler” butonuna tıklanır. Açılan menüden “Taslak Muhasebe Kaydı Kullan” sekmesi tıklanır. Yeni bir sayfa açılır. Bu yeni sayfada kasa fazlasının
bankaya yatırılması için hazırlanmış 3 aşamalı taslak muhasebe kaydı karşımıza çıkar.
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Şekil 44

3.

Kasa fazlasının bankaya yatırılması için gereken ilk muhasebe kaydının yapılması için ilgili kutucuğa tik atılır.

4.

“Kullan” butonu tıklanır. Oluşturulan taslak muhasebe kaydı yeni bir sayfada karşımıza gelir.

195

Şekil 45

5.

“Harcama Birimi” kutucuğundan seçim yapılır.

6.

“Hesap Kodu” alanının yanındaki kutucuğa tik atılır.

7.

“Borç Tutarı” ve “Alacak Tutarı” kutucuklarına bankaya yatırılmak istenen tutar yazılır ve “Kurumsal Kod” kutucuklarından seçim yapılır.

8.

“Kaydet” sekmesine tıklanır. İşlemin artık yevmiyeleştirilmesi gerekmektedir.
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Şekil 46

9.

Muhasebe İşlemleri menüsünden “Ön Muhasebe Kaydı İşlemleri” sekmesi tıklanır.

10.

“Sorgula” butonu tıklanır.

11.

“Sonuçlar” bölümünden işlem yapılacak olan kayıt yanındaki kutucuğa tik koymak suretiyle seçilir.

12.

“Yevmiyeleştir” butonu tıklanır. Yeni bir sayfa görüntülenir.
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Şekil 47

13. “Yevmiyeleştir” butonuna basılarak ilk kayıt tamamlanır. Şimdi ikinci işlemin yapılması gerekmektedir. Ancak hatırlatma yarar vardır. İkinci kaydın
paranın bankaya yattığının banka hesap özetinden anlaşılmasından sonra yapılması gerekmektedir.
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PARANIN BANKAYA YATIRILDIĞININ ANLAŞILMASINDAN SONRA YAPILMASI GEREKEN KAYITLAR

Şekil 48

14.

“Muhasebe İşlemleri” menüsünden “Ön Muhasebe Kaydı İşlemleri” sekmesi tıklanır.

15.

“İşlemler” butonuna tıklanır. Açılan menüden “Taslak Muhasebe Kaydı Kullan” sekmesi tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.
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Şekil 49

16.

Yeni sayfada kasa fazlasının bankaya yatırılması için hazırlanmış 2 nci kayıt seçilecektir.

17.

“Kullan” butonu tıklanır. Oluşturulan taslak muhasebe kaydı yeni bir sayfada karşımıza gelir.
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Şekil 50

18.

“Harcama Birimi” kutucuğundan seçim yapılır.

19.

“Hesap Kodu” alanının yanındaki kutucuğa tik atılır.

20.

“Borç Tutarı” ve “Alacak Tutarı” kutucuklarına ilgili tutarlar yazılır ve “Kurumsal Kod” kutucuklarından seçim yapılır.

21.

“Kaydet” sekmesine tıklanır. İşlemin artık yevmiyeleştirilmesi gerekmektedir.
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Şekil 51

22.

Muhasebe İşlemleri menüsünden “Ön Muhasebe Kaydı İşlemleri” sekmesi tıklanır.

23.

“Sorgula” butonu tıklanır.

24.

“Sonuçlar” bölümünden işlem yapılacak olan kayıt yanındaki kutucuğa tik koymak suretiyle seçilir.

25.

“Yevmiyeleştir” butonu tıklanır. Yeni bir sayfa görüntülenir.
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Şekil 52

26.

“Yevmiyeleştir” butonuna basılarak ilk kayıt tamamlanır. Şimdi üçüncü işlemin yapılması gerekmektedir.
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BANKADAKİ PARANIN HAZİNEYE AKTARILDIĞI ANLAŞILDIKTAN SONRA YAPILMASI GEREKEN KAYITLAR
Genel bütçeli dairelerde banka tahsilat hesabında bulunan paralar gün sonlarında hazineye aktarılmaktadır. Bu durum anlaşıldıktan sonra aşağıdaki kayıtlar
yapılacaktır.

Şekil 53

27.

“Muhasebe İşlemleri” menüsünden “Ön Muhasebe Kaydı İşlemleri” sekmesi tıklanır.

28.

“İşlemler” butonuna tıklanır. Açılan menüden “Taslak Muhasebe Kaydı Kullan” sekmesi tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.
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Şekil 54

29.

Yeni sayfada banka mevcudunun hazineye yatırılması için hazırlanmış 3 üncü kayıt seçilecektir.

30.

“Kullan” butonu tıklanır. Oluşturulan taslak muhasebe kaydı yeni bir sayfada karşımıza gelir.
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Şekil 55

31.

“Harcama Birimi” kutucuğundan seçim yapılır.

32.

“Hesap Kodu” alanının yanındaki kutucuğa tik atılır.

33.

“Borç Tutarı” ve “Alacak Tutarı” kutucuklarına ilgili tutarlar yazılır ve “Kurumsal Kod” kutucuklarından seçim yapılır.

34.

“Kaydet” sekmesine tıklanır. İşlemin artık yevmiyeleştirilmesi gerekmektedir.
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Şekil 56

35.

Muhasebe İşlemleri menüsünden “Ön Muhasebe Kaydı İşlemleri” sekmesi tıklanır.

36.

“Sorgula” butonu tıklanır.

37.

“Sonuçlar” bölümünden işlem yapılacak olan kayıt yanındaki kutucuğa tik koymak suretiyle seçilir.

38.

“Yevmiyeleştir” butonu tıklanır. Yeni bir sayfa görüntülenir.
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Şekil 57

39.

Yevmiyeleştir”

butonu

tıklanarak

işlem

sonuçlandırılır.
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Muhabir Banka Tanımlama

Resim 139

1.
2.

Ödeme İşlemleri menüsünün sırasıyla “Tanımlama İşlemleri” ve “Muhabir Banka İşlemleri” sekmelerine tıklanır.
“Ekle” butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.
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Resim 140

3.

“Banka Adı” kutucuğundan seçim yapılır.

4.

“Banka Şube Adı” kutucuğundan seçim yapılır.

5.

“Iban” kutucuğuna gerekli bilgi girilir.

6.

“Açıklama” kutucuğuna gerekli açıklama girilir.

7.

“Gönderme Emri Hesap Kodu” alanına, bu hesaptan yapılacak göndermelerde oluşması gereken hesap kodu girilir. (Örn: 103.2 , 103.08.07, 106 vb. )

8.

“Banka Hesap Kodu” alanına da hesaba para yattığında alt kırılımları ile birlikte çalışacak olan hesap kodu girilir. (Örn: 102.01 , 104.02.01, 105)

9.

Kaydet butonuna tıklanarak muhabir banka tanımlaması tamamlanır.
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Resim 141

Tanımlanmış Muhabir Banka Bilgilerini Görme ve Pasifleştirme
1.
2.
3.
4.

Ödeme İşlemleri menüsünün sırasıyla “Tanımlama İşlemleri” ve “Muhabir Banka İşlemleri” sekmelerine tıklanır.
“Sorgula” butonuna basılarak daha önce tanımlaması yapılmış Muhabir Banka bilgileri listelenir.
İşlem yapılacak banka hesabının yanındaki kutucuğa tik konulur.
Söz konusu hesaba ilişkin “Güncelleme” “Pasifleştirme” veya “Aktifleştirme” butonlarına tıklanarak gerekli işlemler yapılır.

Özel not:
Proje dosyasına tanımlanan muhabir bankalar ; ödeme kaydı işlemlerinde onayla aşamasında eğer ilgili ödeme dosyaya eklenmez ise
projeye özel muhabir banka seçenekler arasında çıkmayacaktır.
Dosyaya ekleme yapılmadan onaylanan ödemelerde muhabir banka seçme aşamasında sadece herhangi bir proje dosyasına tanımlı
olmayan banka hesapları karşımıza çıkmaktadır.
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Ödeme Düzeltme İşlemi
Bu bölümde mys üzerinden yapılan fonksiyonel veya ekonomik kodlardaki hataların muhasebe sistemi üzerinde düzeltilmesi anlatılacaktır.
Harcama birimlerinin yaptıkları hataların mys üzerinden düzeltilebilmesi mümkün değildir. Bu sebeple ilgili birimlerin bir yazı ile muhasebe
birimlerine müracaat ederek söz konusu düzeltmeleri talep etmeleri gerekmektedir.

Resim 142

1.

“Ödeme İşlemleri” menüsünden “Ödeme Düzeltme İşlemleri” sekmesi tıklanır.

2.

“Ekle” butonu tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.
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Resim 143

3.

“Ödeme Kaydı Belge No” kutucuğundan gerekli seçim yapılır.

4.

“Ödeme Emri Sıra No” kutucuğundan gerekli seçim yapılır.

5.

“Ödeme Kalemi sıra No ve Adı” kutucuğundan gerekli seçim yapılır.

6.

Açıklama” kutucuğuna konuya ilişkin açıklama girilir.

7.

“Düzeltilmiş Ödeme Kalemi Adı” kutucuğundan gerekli seçim yapılır.

8.

“Hatalı Tertip” kutucuğundan gerekli seçim yapılır.

9.

“Düzeltilmiş Tertip” kutucuğundan gerekli seçim yapılır.

10.

“Kaydet” butonuna tıklanır. Eski sayfaya dönülür.
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Resim 144

11.

“Sorgula” butonuna tıklanır.

12.

“Sonuçlar” bölümünden ilgili düzeltilmiş kayıt bulunarak yanındaki kutucuğa tik atılır.

13.

“Onayla” butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.
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Resim 145

14.

Gelen ekranda “Onayla” butonuna tıklanır. İşlem ön muhasebeye düşecek olup bunun yevmiyeleştirilmesi gerekmektedir.
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Resim 146

15.

“Muhasebe İşlemleri” menüsü altında “Ön Muhasebe Kaydı İşlemleri” sekmesine tıklanır.

16.

Açılan sayfada “Sorgula” butonuna tıklanır.

17.

İlgili kayıt bulunarak yanındaki kutucuğa tik atılır.

18.

“Yevmiyeleştir” butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.

217

Resim 147

19.

Açılan sayfada “Yevmiyeleştir” butonuna tıklanarak işlem tamamlanır.
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Ödenek Muhasebeleştirme
E-bütçeden yapılan tenkis/tahsis/ödenek gönderme vb. işlemler Ön Muhasebe Kaydı İşlemleri menüsünde otomatik olarak oluşmaktadır.
MYS yansıması da eşzamanlı olarak gerçekleşmektedir.

Resim 148

1.

Muhasebe İşlemleri menüsü altında bulunan Ön Muhasebe Kaydı İşlemlerine girilir.

2.

Açılan ekranda sorgula butonuna basılır.

3.

Seçilmiş olan Defter’in ait olduğu kuruma ilişkin olarak gelen ödenekler burada listelenecektir.

4.

Ödenek kaydı seçilerek yevmiyeleştir butonuna tıklanır. Bu sayede ilgili muhasebe kayıtları çalışmış ve ilgili deftere işlenmiş olacaktır.
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Resim 149

5.

Açılan pencereden tekrar Yevmiyeleştir butonuna tıklanarak işlem sonuçlandırılır.

Not
Bir başka kurumun gelen ödenekleri sorgulanacaksa, sayfanın en üstünden defter seçimi yapılması ve aynı adımların tekrar izlenmesi
gerekir.
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MUHASEBE BİRİMLERİNCE KURUMLARA AİT ÖDENEK DURUMLARININ TAKİBİ

Resim 150

1.

Ayrıca, Ödeme İşlemleri menüsünde bulunan, Ödenek İşlemleri sekmesi tıklanır.

2.

“Harcama Birimi” kutucuğundan gerekli seçim yapılır.

3.

“Sorgula” butonuna basılır. Böylelikle birimlere ait ödeneklere ait tüm bilgiler görülür.
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Aynı Türden Ödemelerin Tek Belge İle Yevmiyeleştirilmesi
Bu bölümde aynı türden ödemelerin tek muhasebe işlem fişiyle yevmiyeleştirilmesi açıklanacaktır.

Resim 151
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1.

“Muhasebe İşlemleri” menüsünden “Ön Muhasebe Kaydı İşlemleri” sekmesine tıklanılır.

2.
Aynı türden muhasebe işlemlerinin bulunması için filtrelemenin iyi bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bunun için işlem açıklamaları kullanılabilir.
“Sonuçlar” bölümünde bulunan “Açıklamalar” sütunundaki cümleler kopyalanarak “Muhasebe Kaydı Sorgulama” alanındaki “Açıklama” kutucuğuna
yapıştırılabilir.
3.

“Sorgulama” butonuna tıklanır.

4.

“Sonuçlar” bölümünde yer alan benzer işlemlerin hepsi seçilir.

5.

“Yevmiyeleştir” butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.
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Resim 152

6.

“Yevmiyeleştir” butonuna basılarak işlem sonlandırılır.
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Raporlama ve Yevmiyeleştirilmiş Bir İşlemin Rapor Tarihini Değiştirme
Bu bölümde sistem üzerinden alınan raporlar hakkında bilgi verilecektir.

Resim 153
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Sistem üzerinden raporlar “Muhasebe İşlemleri” menüsünden “Raporlar” sekmesi tıklanarak alınabilmektedir.
Sistemde alınabilen raporlar şunlardır:
•
Dönem Sonu İptal Edilen Fişler: Yıl içinde iptal edilen fişlerin dökümü için kullanılabilir.

1.

•
Silinen Defter Hesap Kodları: Bu Rapor genelde Muhasebat Genel Müdürlüğü gibi düzenleyici kurumlar tarafından kullanılan bir raporlama sekmesidir.
Uygulayıcı kuruluşlar tarafından kullanılmamaktadır.
•

Anlık Mizan

•

Geçici Mizan

•

Kesin Mizan

•

Yevmiye Defteri

•

Büyük Defter

•

Yardımcı Defter

•

Kasa Defteri

Raporların “Excel” veya “Pdf” formatında alınabilmesi mümkündür.
Burada Raporların döktürüleceği tarih açısından önemli olan ve ilgili raporlama sayfalarında “Rapor Tarihi Seçimi” satırında yer alan “Yevmiye Tarihi” ve
“Rapor Tarihi” hakkında bilgi vermekte fayda vardır. Bu iki seçim arasında ne fark vardır.

2.
3.

Say2000 mantığında sadece yevmiye tarihi bulunmaktaydı. Yeni sistem ise; işlemlerde iki farklı tarih öngörmüştür. Bunlardan birincisi işlemin tesis edildiği tarihi
gösteren yevmiye tarihidir. İkincisi ise işlemin gerçekte hangi tarihte yapıldığını, yani raporlar için önem arz ettiği tarihi gösteren ve rapor analizleri için önemli olan
raporlama tarihidir. Konuyu örneklendirelim.
Normal şartlar altında önceki gün işlemleri tamamlanmadan yeni gün için yevmiye numarası alınmamalıdır fakat bilvesile bu adım atlandığında ya da başka mücbir
sebepler ile yevmiye alınamadığında rapor tarihi devreye girmektedir. Hesabımıza 02.03.2018 tarihinde akşam sekizde para yatmış olsun. Bu işlem ertesi gün
yevmiyeleştirilmektedir. Raporu yevmiye tarihini baz alarak dökersek paranın 03.0.2018 tarihinde yattığı gibi bir algı ortaya çıkmaktadır. Yine aynı şekilde ayın son
günü mesai sonrası oluşan işlemler(banka hareketleri vb.) bir önceki ayı ilgilendirmesine rağmen sonradan yevmiyeleştirilmektedir. Bu ise alınacak raporun analiz
edilmesini güçleştirmektedir. Bu sebeple yeni sistem, açıklandığı şekilde bir ayrıma gitmiş ve işlem aslında hangi tarihi ilgilendiriyorsa yevmiyeleştirme tarihinden
bağımsız olarak bunu seçme imkanı tanımıştır. Rapor tarihi değiştirilerek işlemin ait olduğu döneme yansıtılması sağlanabilir.
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Yeri gelmişken yevmiyeleştirilmiş bir işlemin rapor tarihini değiştirme işlemini de anlatalım.

Resim 154

1.

“Muhasebe İşlemleri” menüsünden “Muhasebe Fiş İşlemleri” sekmesine tıklanır.

2.

İlgili kaydı bulmak için “Muhasebe Fişi Sorgulama” bölümüne gerekli veri girişi yapılır ve “Sorgula” butonuna basılır.

3.

İlgili kayıt bulunarak yanındaki kutucuğa tik atılır.

4.

“Rapor Tarihini Değiştir” butonuna basılır. Ara bir sayfa gelir.

5.

Bu sayfada “Rapor Tarihi” kutucuğuna işlemin yansıtılması gereken tarih girişi yapılır.

6.

“Değişiklik Açıklaması” kutucuğuna açıklayıcı bilgi girişi yapılır.
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Özel Not:
Rapor tarihini değiştirmek, beyanname veren özel bütçeli idareler için vergi beyannameleri hazırlanırken fazlasıyla faydalı olacak bir işlemdir.
Özellikle tevkifat bulunan faturaların ödenmesinde eğer beyan dönemi ile ödeme dönemi arasında fark var ise ilgili ödemenin rapor tarihini değiştirerek beyanname
verilerinin doldurulduğu rapor/mizan/yardımcı defter vb. (ilgili olduğu ay) dönemine çekilecek, böylelikle mizanlara yansıması ve bu sayede sağlıklı veri elde edilmesi
sağlanmış olacaktır.

7.

“Rapor Tarihini Değiştir” butonuna tıklanır. Böylelikle işlem tamamlanır.
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Tubitak Bütçe Dışı Ödeme ve Proje Dosyasına Ekleme
Bu işlemde yeni muhasebe sisteminde bütçe dışı bir ödeme olan proje ödemesi yapılacaktır. Bu ödeme tertipsiz bir ödemedir.

Resim 155
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1.

“Ödeme İşlemleri” ana menüsü altındaki “Ödeme Kaydı işlemleri” tıklanır.

2.
“Ödeme durumu” alanında “İncelemede” seçeneği seçilir. İşleme daha kolay ulaşılabilmesi için “Harcama Birimi” kutucuğunda seçim yapılması da
tavsiye edilir.
3.

“Sorgula” butonuna tıklanır ve Muhasebe Birimine gönderilen tüm evraklar listelenir.

4.

İlgili ödemenin yanındaki kutucuğa tik atılır.

5.

“Diğer İşlemler” butonunda “Proje Dosyasına Ekle” satırı seçilir. Yeni bir sayfa açılır.

6.

Açılan sayfada, “Proje Dosyası” kutucuğundan gerekli seçim yapılır.

7.

“Kaydet” butonuna tıklanır. Bir önceki sayfaya dönülür.

Resim 156
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Resim 157

8.

İlgili ödeme kutucuğuna yeniden tik atılır.

9.

“Onayla” butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.
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Resim 158

10.

Açılan sayfada Muhabir Banka seçilir.

10 uncu madde notu:
Proje dosyasına ekleme yapılan ödeme için onayla dedikten sonra muhabir banka seçme aşamasında karşımıza sadece o proje dosyasına
eklenen muhabir banka çıkmaktadır.
11.

Onayla butonuna tıklanır. Ödeme yevmiyeleştirilmek üzere Ön Muhasebe Kaydı İşlemlerine düşer.
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Resim 159

12.

“Muhasebe İşlemleri” menüsü altında “Ön Muhasebe Kaydı İşlemleri” sekmesine tıklanır.

13.

Açılan sayfada “Sorgula” butonuna tıklanır.

14.

İlgili kayıt bulunarak yanındaki kutucuğa tik atılır.

15.

“Yevmiyeleştir” butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.
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Resim 160

16.

Açılan sayfada “Yevmiyeleştir” butonuna tıklanarak işlem tamamlanır.

Özel not:
Proje dosyası açılırken tanımlanan nazım hesaplar onaylama aşamasından önce proje dosyasına eklenen ödemelerde “onayla” dedikten
sonra otomatik olarak MİF altına yansımaktadır. Eğer dosyaya eklemeden onayla denirse nazım hesaplar otomatik çalışmayacağı için ön
muhasebe kaydında manuel olarak çalıştırılması gerekir.
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Erasmus Ödeme Muhasebe Kısmı Karşılama Proje Dosyasına Ekleme
Bu bölümde; bütçe dışı bir işlem için MYS den gönderilen bir ödemenin muhasebeden karşılanması ve proje dosyasına eklenerek ödenmesi
süreci anlatılmaktadır. Söz konusu işlem daha sonra 7. Madde notu ile açıklanacak ufak bir farklılık ile diğer proje dosyaları
(SODES,TÜBİTAK,MEVLANA.FARABİ Vb.) için de uygulanacaktır.

Resim 161

1.

Ödeme İşlemleri altında yer alan “Ödeme Kaydı İşlemleri” sekmesine tıklanır.

2.
Ödeme Kaydı Sorgulama bölümünde yer alan “Ödeme Durumu” kutucuğunda “İncelemede” seçeneğini, “Harcama Birimi” kutucuğuna ise bu ödemeyi hangi
birim gönderdiyse (örneğin Erasmus Ofisi) o birimi seçiyoruz.
3.

“Sorgula” butonuna tıklıyoruz.
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4.

Sonuçlar bölümünde yer alan ilgili harcamayı bulup yanındaki kutuya tik atıyoruz.

5.
“Diğer İşlemler” butonunda yer alan “Proje Dosyasına Ekle” sekmesine tıklanır. Yeni bir sayfa görüntülenir. Eğer bu ödeme merkezi bütçeden yapılıyor olsaydı
böyle bir işlem yapılmasına gerek bulunmayacak ve “Onayla” butonuna basılarak işlem sürecine devam edilecekti.

Resim 162

6.

Yeni sayfada “Proje Dosyası” kutucuğundan ilgili proje seçilir.

7.

Proje Dosyası Para birimi Cinsinden Tutar” kutucuğuna ödenecek döviz tutarı yazılır.
7’inci madde notu:
Proje dosyasına ekleme yapılırken “para birimi cinsinden tutar” sorgusu sadece Erasmus, AB İşlemleri gibi farklı para biriminden(döviz) yapılan ödeme
işlemleri için geçerlidir. Proje dosyası döviz cinsinde açılıp muhasebeleştirme Türk Lirası üzerinden yapıldığı için sistem proje bakiyesinden düşülecek döviz
tutarını sormaktadır. Fakat TÜBİTAK, SODES, Mevlana, Farabi gibi Türk Lirası üzerinden yürütülen proje işlemlerinde proje dosyasına ekleme seçeneğinde
direk dosya adı seçilerek “para birimi cinsinden tutar” sorgusu ile karşılaşılmadan eklenme sağlanmaktadır

8.

“Kaydet” butonuna basılır. Eski sayfaya geri dönülür.
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Resim 163

9.

Sonuçlar bölümünde yer alan ilgili harcamanın yanındaki kutucuğa yeniden tik atıyoruz.

10.

“Onayla” butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa görüntülenir.
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Resim 164

11.

Yeni sayfada “Muhabir Banka” kutucuğunda seçim yapılır.

11’inci madde notu:
Proje dosyasına ekleme suretiyle yapılan dosyaya bağlı ödemelerde; muhabir banka seçme aşamasında sadece proje dosyasının açılış aşamasında
kaydedilmiş olan ilgili tek muhabir banka bilgisi çıkmaktadır. Ekstra bilgi olarak şunu da belirtelim eğer muhabir bankada herhangi bir değişiklik
yapılması gerekiyorsa onaylama/dosyaya ekleme aşamasından önce ilgili dosyaya gidilerek güncelle butonu ile gerekli banka bilgi değişikliği yapılabilir.

12.

“Onayla” butonuna basıyoruz. Böylelikle yapılan işlem muhasebeye gönderilmiş olur.
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Resim 165

13.

Yevmiyeleştirme işlemlerinin yapılması gerekir. Bunun için “Muhasebe İşlemleri” “menüsünden “Ön Muhasebe Kaydı İşlemleri” kaydı tıklanır.

14.

Sorgula butonuna basılır.

15.

Sonuçlar bölümünde yer alan ilgili kayıt bulunarak yanındaki kutucuğa tik atılır.

16.

Yevmiyeleştir butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa görüntülenir.
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Resim 166

17.

Yevmiyeleştir butonuna tıklanarak işlem sonuçlandırılır. Böylelikle işlem banka talimatlarına atılmış olur.
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Gelir Tahakkuk Kaydı
Bu süreçte, hazine yardımı, kira gelirleri gibi gelirlerin gelir tahakkuk kaydı yapılacaktır.

NOT
Tahakkuk kayıtları yapılırken, kesinlikle bütçe hesaplarının kullanılmaması gerekir. Çünkü bütçe hesapları (yansıtma hesapları) gelir ya da
giderler fiilen, tahsil edildiğinde ya da ödendiğinde çalışır. Burada ise, henüz tahsil edilmemiş, sadece tahakkuk etmiş alacakların
muhasebeleştirilmesinden bahsedilmektedir.

Resim 167
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1.

Muhasebe İşlemleri Menüsünde bulunan Ön Muhasebe Kaydı İşlemlerine girilir.

2.

Ekle Butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.

3.

“Harcama Birimi” kutucuğundan gerekli seçim yapılır.

4.

“Açıklama” kutucuğuna gerekli açıklama yazılır.

5.

İşlem için “Ekle” butonuna basılarak gerektiği kadar hesap satırı açılır.

6.

İlk satırda borçlu hesaba ilişkin bilgilere yer verilir. Bunun için “Hesap Kodu”, “Borç Tutarı” ve “Kurumsal Kod” kutucukları doldurulur.

7.

İkinci satırda alacaklı hesaba ilişkin bilgilere yer verilir. Bunun için “Hesap Kodu”, “Alacak Tutarı” ve “Kurumsal Kod” kutucukları doldurulur.

8.

“Kaydet” butonuna tıklanır. Artık işlemin yevmiyeleştirilmesi gerekmektedir.

Resim 168
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Resim 169

9.

Muhasebe İşlemleri ana menüsü altında Ön Muhasebe Kaydı İşlemlerine tıklanır.

10.

Açılan sayfada sorgula butonuna tıklanır.

11.

İlgili kayıt bulunarak yanındaki kutucuğa tik atılır.

12.

“yevmiyeleştir” butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.
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Resim 170

13.

Açılan sayfada “Yevmiyeleştir” butonuna tıklanarak işlem tamamlanır.

NOT
Hazine yardımı tahakkuk ve tahsilatı ön muhasebeden yapılabileceği gibi Alacak dosyası işlemlerinden de yapılabilmektedir. Bunun için
Kişi borcu açma işleminde uygulanan yöntem uygulanarak Alacak İşlemleri menüsünde kayıt eklenerek Alacak Kategorisine ‘Gelirlerden
Alacaklar’ seçilir ve işlem sürecine devam edilir. Bu işlem sonucu 120/600 tahakkuk kaydı oluşacaktır.
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Banka Mevduat Faiz Geliri Kaydı
Bu bölümde, özel bütçeli idarlerin banka mevduat hesaplarına tahakkuk eden faiz gelirinin kaydı yapılacaktır.

Şekil 58

1.

“Muhasebe İşlemleri” menüsünden “Ön Muhasebe Kaydı İşlemleri” sekmesi tıklanır.

2.

“Ekle” sekmesi tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.
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Şekil 59

3.

“Harcama Birimi” kutucuğunda gerekli seçim yapılır.

4.

“Açıklama” kutucuğuna gerekli bilgi girilir.

5.

“Ekle” butonuna basılarak kayıt yapılacak hesap adedi kadar satır açılır.

6.
İlk satırda mevduat faizinin kaydedileceği banka hesabına ilişkin veri girişleri yapılır. Bunun için “Hesap Kodu”, “Borç Tutarı” ve “Kurumsal Kod”
kutucukları doldurulur.
7.
İkinci satırda mevduat faizinden kesilecek verginin kaydedileceği hesaba ilişkin veri girişleri yapılır. Bunun için “Hesap Kodu”, “Borç Tutarı” ve
“Kurumsal Kod” kutucukları doldurulur.
8.

Üçüncü satırda alacaklı gelir hesabına ilişkin veri gerişleri yapılır. Bunun için “Hesap Kodu”, “Alacak Tutarı” ve “Kurumsal Kod” kutucukları doldurulur.
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9.
Dördüncü satırda bütçe yansıtma hesabına ilişkin veri gerişleri yapılır. Bunun için “Hesap Kodu”, “Borç Tutarı” ve “Kurumsal Kod” kutucukları
doldurulur.
10. Beşinci satırda bütçe gelirleri hesabına ilişkin veri gerişleri yapılır. Bunun için “Hesap Kodu”, “Alacak Tutarı” ve “Kurumsal Kod” kutucukları
doldurulur.
11.

“Kaydet” butonuna basılarak kayıt tamamlanır.

12.

Muhasebe İşlemleri ana menüsü altında Ön Muhasebe Kaydı İşlemlerine tıklanır.

13.

Açılan sayfada sorgula butonuna tıklanır.

14.

İlgili kayıt bulunarak yanındaki kutucuğa tik atılır.

15.

“Yevmiyeleştir” butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.

Şekil 60
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Şekil 61

16.

Açılan sayfada “Yevmiyeleştir” butonuna tıklanarak işlem tamamlanır.
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Kefalet Senedi Giriş İşlemi
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 35 inci maddesi uyarınca Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına görevlendirilen Personeller için
düzenlenen Kefalet Senedinin Muhasebe kayıtlarına alınması işlemi anlatılacaktır.

Resim 171

1.

“Muhasebe İşlemleri” menüsünden “Ön Muhasebe Kaydı İşlemleri” tıklanır.

2.

“Harcama Birimi” kutucuğundan gerekli seçim yapılır.

3.

Açıklama” kutucuğuna gerekli açıklama yapılır.

4.

Alacak ve borç hesap kayıtlarının girişi için iki kere üst üste “Ekle” butonuna basılır.

5.
Muhasebe Kaydı Detayları bölümünde ilk satırda yer alan “Hesap Kodu” kutucuğunda borçlu hesap olarak “ 998.11-Yüklenme Senedi İle Muteber İmzalı
Kefalet Senetleri” seçeneği seçilir. “Borç Tutarı” kutucuğu doldurulur. Kurumsal Kod” kutucuğundan gerekli seçim yapılır.
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6.
Muhasebe Kaydı Detayları bölümünde ikinci satırda yer alan “Hesap Kodu” kutucuğunda alacaklı hesap olarak “ 999-Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı” seçeneği
seçilir. “Alacak Tutarı” kutucuğu doldurulur. “Kurumsal Kod” kutucuğundan gerekli seçim yapılır.

NOT
Son kalan hesaba tutar girişini pratik bir şekilde yapmak için ilgili satıra tik konularak “Kalanı Hesapla” butonuna basılabilir.

7.

“Kaydet” butonuna basılır. Yeni bir sayfa görüntülenir.
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8.

“Sorgula” kutucuğuna basılır.

9.

Sonuçlar bölümünden ilgili kayıt bulunur ve yanındaki kutucuğa tik atılır.

10.

“Yevmiyeleştir” butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa görüntülenir.
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11.

Yeni sayfada gerekli kontroller yapıldıktan sonra “Yevmiyeleştir” butonuna tıklanarak işlem sonuçlandırılır.
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Hesaplararası Nakit Aktarımı (Özel Bütçeli İdareler için)
Bu süreçte özel bütçeli idareler için vadeli ve/veya vadesiz hesaplar arasındaki aktarma işlemleri anlatılacaktır. Süreçte üç ayrı muhasebe
kaydı yapılacaktır. Öncelikle 108 Hesap borçlu 103 Hesap alacaklı kaydı, ikincisi 103 Hesap borçlu 102 Hesap alacaklı kaydı ve son olarak
da 102 Hesap borçlu 108 Hesap alacaklı kaydı yapılacaktır.

Resim 174

1.
2.

“Ödeme İşlemleri” menüsünden sırasıyla “Tanımlama İşlemleri” ve “Muhabir Banka İşlemleri” seçilir.
“Hesaplararası Nakit Aktar” butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Açılan sayfadaki “Harcama Birimi” kutucuğundan seçim yapılır.
Ödeme Kaynağı Türü” kutucuğundan seçim yapılır.
“Ödeme Kaynağı Alt Türü” kutucuğu doldurulur.
“Kurumsal Kod” kutucuğundan seçim yapılır.
“Ödeme Yöntemi” kutucuğundan seçim yapılır.
“Bütçe Yılı” kutucuğundan seçim yapılır.
“Açıklama” kutucuğuna gerekli bilgiler girilir.
“Güncelle” butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa gelir.

254

Resim 176

11.
12.
13.

Açılan ekranda Ödeme Kalemi Türü olarak “Banka Hesapları Arası Nakit Aktarımı 108” seçeneği seçilir.
Aktarma yapılacak tutar ilgili alana yazılır.
“Ödeme Yapılan Bilgisi Ekle” veya ‘Güncelle’ butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Açılan ekranda “Hak Sahibi Türü” kutucuğunda Kurum ifadesi seçilir.
“Kurum Ünvanı” kutucuğundan gerekli seçim yapılır.
“Uyruk” kutucuğundan Yerli ifadesi seçilir.
“Vergi No” kutucuğuna gerekli bilgi girilir.
“Ödenmesi Gereken Tutar” kutucuğuna gerekli tutar yazılır.
“Geçmiş IBAN’lar” kutucuğundan gerekli seçim yapılır.
“Ödeme Yapılan Bilgisini Kaydet” butonuna tıklanır.

13 ve 20 nci Madde Notu:
20 nci aşama uygulandığında ekranda iki ayrı satır oluşacaktır. Bu bir sistemsel hatadır. Bu sebeple boş olan satırı silmeniz gerekmektedir.
13 üncü aşamada “Ödeme Yapılan Bilgisi Ekle” butonuna hiç dokunmadan “Güncelle” butonu ile sürece devam edilirse bu sorun ile
karşılaşılmayacaktır.
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21.

“Ödeme Emrini Kaydet” butonu tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.

22.

Gelen ekranda “Kaydet” butonu tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.

Resim 179
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23.
24.

Açılan Ekranda Muhabir Banka kutucuğundan gerekli seçim yapılır. Alt satırda 108 hesap borç ve 103 hesap alacak kaydı görüntülenecektir.
Onayla” butonuna tıklanır ve işlem ön muhasebeye düşer.
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25.
26.
27.
28.

Muhasebe İşlemleri menüsünden “Ön Muhasebe İşlemleri” tıklanır.
“Sorgula” butonuna tıklanır.
İlgili kayıt bulunarak yanındaki kutucuğa tik konur.
“Güncelle” butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.

259

Resim 182

29.
30.

Açılan sayfada “Hesap Kodu” kutucuğundan 108 hesabın detay kodu seçilir.
“Güncelle” butonuna basılır. Yeni bir sayfa açılır.
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31. Yeni sayfada “Yevmiyeleştir” butonu tıklanır. Bu işlem sonucunda işlem Ödeme İşlemleri menüsü altında bulunan Banka Talimatı İşlemleri arasına
girmiştir.
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32. “Ödeme İşlemleri” menüsünden “Banka Talimatı İşlemleri” sekmesi tıklanır.
33. “Sorgulama” butonu tıklanır.
34. İlgili kayıt bulunarak yanındaki kutucuğa tik atılır.
35. Gönderme Emri İşlemleri” butonuna tıklanır ve bu butonun altında bulunan listeden “Gönderme Emri Numarası Gir” seçeneği seçilir.
36. Açılan pencerede “Gönderme Emri Numarası” kutucuğu doldurularak “Kaydet” butonu tıklanır.
37. “Sonuçlar” bölümünden aynı kayıt yanındaki kutucuğa tekrar tik atılarak “Talimatı Kapat” butonu tıklanır. Böylelikle 103 hesabın kapatılmasına ilişkin
muhasebe kaydı, Ön Muhasebe Kaydı işlemleri menüsüne düşecektir. (103 Borç 102 Alacak)
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38.
39.
40.
41.

“Muhasebe İşlemleri” menüsünden Ön Muhasebe Kaydı İşlemleri” sekmesi tıklanır.
“Sorgula” butonu tıklanır.
“Sonuçlar” bölümünden ilgili kayıt bulunarak yanındaki kutucuğa tik konur.
“Güncelle” butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.
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42.
43.

Açılan ekranda “Hesap Kodu” kutucuğunda hangi hesaptan para çıkmışsa o hesap seçilir.
“Güncelle” butonuna basılır. Yeni bir sayfa açılır.
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44.

“Yevmiyeleştir” butonu tıklanarak kayıt sonlandırılır. Son olarak 108 hesaba yapılan kaydın kapatılması gerekmektedir
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45.
46.

Yeniden Muhasebe İşlemleri” menüsünde yer alan “Ön Muhasebe Kaydı İşlemleri” tıklanır.
Ekle butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.
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47.

“Harcama Birimi” kutucuğundan gerekli seçim yapılır.

48.

“Açıklama” kutucuğuna gerekli açıklama yazılır.

49.

“Ekle” butonuna basılarak gerektiği kadar hesap satırı açılır.

50.

İlk satırda borçlu hesaba ilişkin bilgilere yer verilir. Bunun için “Hesap Kodu”, “Borç Tutarı” ve “Kurumsal Kod” kutucukları doldurulur.

51.

İkinci satırda alacaklı hesaba ilişkin bilgilere yer verilir. Bunun için “Hesap Kodu”, “Alacak Tutarı” ve “Kurumsal Kod” kutucukları doldurulur.

52.

“Kaydet” butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa görüntülenir.

267

Resim 190

53.

Muhasebe İşlemleri ana menüsü altında Ön Muhasebe Kaydı İşlemlerine tıklanır.

54.

Açılan sayfada sorgula butonuna tıklanır.

55.

İlgili kayıt bulunarak yanındaki kutucuğa tik atılır.

56.

“Yevmiyeleştir” butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.
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57.

Açılan sayfada “Yevmiyeleştir” butonuna tıklanarak işlem tamamlanır.
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Kapatılamayan Banka Gönderme Emirlerinin Mahsubu
Bankaya gönderme emri ile ödeme talimatı verdik. Örneğimizde Banka bu ödemelerden bir kısmını yapamadı. Bu sebeple, gün sonunda
ilgili ödemeleri emanete aldık. Ertesi gün banka emanete alınan bu tutarları yeni bir gönderme emri düzenlemeden otomatik olarak
gerçekleştirdi. Ödeme gerçekleştiği için emanetteki tutarların mahsubunu yapmamız gerekiyor. Bu bölümde emanete alınan tutarların
mahsubunun yapılması anlatılacaktır.

Resim 192

1.
“Emanet İşlemleri” menüsünden “Emanet İşlemleri” sekmesi tıklanır.
2.
“Emanet Sorgula” bölümünde “Hesap Kodu” kutucuğuna mahsup edilecek hesap kodu 333.14 yazılır.
3.
“Emanet Durumu” kutucuğundan “Kapatılmamış” ve “Kısmen Kapatılmış” seçimleri yapılır.
4.
Sorgula butonuna tıklanır.
5.
Sistem toplu mahsuba izin vermediği için mahsup edilecek her bir emanet kalemi için ayrı işlem tesis edilmesi gerekmektedir. Sonuçlar
bölümünde mahsup edilecek ilgili emanetin yanında bulunan kutucuğa tik atılır.
6.
“İşlemler” butonunda “Mahsup Et” sekmesi tıklanır. Yeni bir sayfa görüntülenir.
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7.
8.

Yeni Sayfada “Muhasebe Kaydı Tarihi”, “Mahsup Edilecek Tutar”, “Alacak Hesap Kodu” ile “Muhasebe Kaydı Açıklaması” yazılır.
“Mahsup Et” butonu tıklanır. Mahsup gerçekleştirilir. Artık işlemin yevmiyeleşttirilmesi gerekmektedir.
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9.
10.
11.
12.
13.

“Muhasebe İşlemleri” bölümünden “Ön Muhasebe Kaydı İşlemleri” sekmesi tıklanacaktır.
İlgili işlemleri kolayca bulmak adına “İşlem tipi” kutucuğuna “Emanet Manuel Mahsup Etme” yazılır.
“Sorgula” butonuna tıklanır.
“Sonuçlar” bölümüne yer alan mahsup edilmiş emanetin yanındaki kutucuğa tik konur.
“Yevmiyeleştir” butonuna basılır. Yeni bir sayfa görüntülenir.
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14.

Bu yeni sayfada gerekli kontroller yapılarak “Yevmiyeleştir” butonuna basılarak işlem tamamlanır.
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Kapatılamayan Ön Ödemeleri Listeleme ve İlgili Adına Kişi Borcuna Alma
Kapatılmamış ön ödeme işlemlerini listeleme, mahsuplaştırılan tutarları görme ile ilgili süreç açıklanacaktır.

Kapatılmamış Avans/Kredileri Görüntüleme
15. Ödeme İşlemleri menüsünde Kapatılmamış Ön Ödeme İşlemleri sekmesine tıklanır.
16.

Kapatılmamış Ön Ödeme Sorgulama bölümünde yer alan “Durum” kutucuğundan “Tamamen Kapatılmayan” seçeneği seçilir

17.

“Sorgulama” butonuna tıklanır. Bu durumda “sonuçlar “ bölümünde kapatılmayan tüm avans ve krediler görüntülenir.
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Kapatılmış veya Kapatılmamış Tüm Avans ve Kredileri Sorgulama
1.
Ödeme İşlemleri menüsünde Kapatılmamış Ön Ödeme İşlemleri sekmesine tıklanır.
2.

Kapatılmamış Ön Ödeme Sorgulama bölümünde yer alan “Durum” kutucuğu boş bırakılır.

3.

“Sorgulama” butonuna tıklanır. Bu durumda “sonuçlar “ bölümünde ister kapatılmış olsun isterse kapatılmamış tüm avanslar görüntülenir.
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Kapatılmayan Avans veya Kredinin Kişi Borcuna alınması
1.
Ödeme İşlemleri menüsünde Kapatılmamış Ön Ödeme İşlemleri sekmesine tıklanır.
2.

Kapatılmamış Ön Ödeme Sorgulama bölümünde yer alan “Durum” kutucuğundan “Tamamen Kapatılmayan” seçeneği seçilir

3.

“Sorgulama” butonuna tıklanır. Bu durumda “sonuçlar “ bölümünde kapatılmayan tüm avans/krediler görüntülenir.

4.

Kişi borcuna alınmak isteyen avans/kredinin yanındaki kutucuğa tik konur.

5.

“Alacak Oluştur” butonu tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.
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6.

Yeni sayfada “Ön Ödeme Yapılan Bilgisi” seçilir.

7.

“Faiz başlangıç Tarihi” kutucuğunda tarih seçilir.
7’nci madde notu:
Faizli açılan alacak dosyalarında mahsup veya nakit tahsilat aşamasında sistemin otomatik olarak faizi hesaplayıp anaparaya eklediği ve
bunun sonucunda tahsil edilen tutarın anapara + faiz olarak dosyaya eklendiği unutulmamalıdır. Örneğin; 100,00TL alacak dosyası
kapatmak için yatırılan 100,00 TL’lik tutarı sistem 95,00 TL anapara + 5,00 TL faiz olarak tahsil edecektir. Bu durumda dosya bakiyesi
5,00 TL açık kalacaktır. Tahsil aşamasında alacak işlemleri menüsünde faiz hesaplama işlemleri kullanılarak nihai tutara
ulaşılabilmektedir. Faizli dosya açımı ve faiz başlangıç tarihlerinin belirlenmesi aşamasında bu sürecin göz önünde bulundurulması
faydalı olacaktır.

8.

“Tutar” kutucuğuna veri girişi yapılır.

9.

“Alacak Oluştur” butonu tıklanır. Bu şekilde avans kişi borcuna atılarak kapatılmış olur.
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Taahhüt Dosyası Açma ve Ödemeyi Taahhüt Dosyasına Bağlama

Resim 196

1.

Ödeme İşlemleri sekmesi tıklanır. Taahhüt Dosyası İşlemleri sekmesi tıklanır.

2.

Ekle butonuyla yeni bir taahhüt dosyası açmış oluruz. Yeni bir sayfa görüntülenir.
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Not
Daha önce eklenen taahhüt dosyaları Sorgula butonu ile aranır.

Resim 197
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3.

Dosya No kutucuğu doldurulur.
Not
Bir muhasebe biriminin verdiği dosya no başka bir muhasebe birimi tarafından kullanılamayacağı için kurumlar kendilerini yansıtan bir
kod almalı ve bu kodu sıralı bir biçimde kullanmalıdır. Örneğin, içinde bulunulan yıl, saymanlık kodu veya il plakası seçilmek suretiyle
sıralı bir kod yapısı kullanılabilir.20181577901

4.

“Konu” kutucuğu doldurulur.

5.

“Defter” kutucuğu doldurulur.

6.

“Harcama Birimi” kutucuğu doldurulur.

7.

“Bütçe Yılı” kutucuğu doldurulur.

8.
“Tertip” kutucuğu doldurulur. Tertip doğru seçilmelidir. MYS de yapılan ödemelerin de aynı tertip olması gerekir. Harcama birimi eğer
MYS’de farklı bir tertip seçerse söz konusu harcama bu taahhüt dosyasına bağlanamaz. Harcama birimlerinin yapabileceği hata için otokontrol
yapılabilmektedir.
9.

“Nazım Borç Hesap Kodu” kutucuğu doldurulur. Örneğin: 920.01.03.05

10.

“Nazım Alacak Hesap Kodu” kutucuğu doldurulur. (921)

11.

“Yüklenici Firma Adı” kutucuğu doldurulur.

12.

“Yüklenici Kimlik No” kutucuğu doldurulur.

13.

“Hakediş Tutarı” kutucuğu doldurulur. Bu bölüme sözleşme tutarı yazılır.

14.

“Açıklama” kutucuğu doldurulur. Bu kutucuğa “Konu” kutucuğundaki ifadeler yazılabilir.

15.

Kaydet butonuna tıklanır.
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Not
Bu işlemler sonucunda muhasebe kayıtları otomatik oluşturulmamaktadır. Kaydet butonuna tıklandığında sistem tarafından muhasebe
kaydının üretilmesi gerekmektedir. Zamanla bu sorunun giderileceğini tahmin ediyoruz.
Şimdilik muhasebe kayıtlarının manuel olarak yapılması gerekmektedir.
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MUHASEBE KAYITLARININ YAPILMASI
16. Şimdi konuya ilişkin muhasebe kayıtlarının yapılması gerekmektedir. Bunun için “Muhasebe İşlemleri” menüsü görüntülenir.
17.

“Ön Muhasebe Kaydı” İşlemleri sekmesi tıklanır.

18.

Ekle butonu tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.
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19.

Harcama Birimi kutucuğundan gerekli seçim yapılır.

20.

Açıklama kutucuğu doldurulur.

21.

Kullanacağımız hesap kadar Ekle butonuna basılır.
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22. Borçlu çalıştırılacak hesap (920) için “Hesap Kodu” kutucuğu doldurulur. Taahhüt dosyasına girdiğimiz kodun seçilmesi gerekmektedir.
Ayrıca, “Borç Tutarı” kutucuğu ile “Kurumsal Kod” kutucuğu doldurulur.
23. Alacak çalıştırılacak hesap (921) için “Hesap Kodu” kutucuğu doldurulur. Taahhüt dosyasına girdiğimiz kodun seçilmesi gerekmektedir.
Ayrıca, “Alacak Tutarı” kutucuğu ile “Kurumsal Kod” kutucuğu doldurulur.
24.

“Kaydet” butonu tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.

Resim 200
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25.

“Sorgula” butonu tıklanır.

26.

“Sonuçlar” bölümünde ilgili taahhüt bulunacak yanındaki kutucuğa tik konulur.

27.

“Yevmiyeleştir” butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.

Resim 201

28.

“Yevmiyeleştir” butonuna tıklanır ve işlem tamamlanır.
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HARCAMA BİRİMLERİNCE MYS ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLECEK HARCAMALARIN TAAHHÜT DOSYASINA BAĞLANMASI

Resim 202

1.

“Ödeme İşlemleri” menüsünden “Ödeme Kaydı İşlemleri” menüsü tıklanır.

2.

“Belge No” kutucuğuna ilgili belge numarası(MYS den gelen ödeme emrindeki belge numarası) girilir.

3.

Sorgula butonu tıklanır.

4.

Sonuçlar” bölümünde gelen harcamayı seçmek için kutucuğa tik konulur.

5.

Diğer İşlemler butonuna basılarak Taahhüt Dosyasına Ekle sekmesi tıklanır. Yeni bir sayfa gelir.
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6.

Taahhüt Dosyası kutucuğundan ilgili taahhüt dosyası seçilir.

7.

KDV’siz Hak Ediş Tutarı kutucuğuna mevcut hak ediş tutarı eklenir.

8.

Kaydet butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa gelir.
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9.

Gelen sayfada Sonuçlar bölümünde ilgili harcamanın kutucuğuna tik konulur.

10.

Onayla butonuna basılır. Yeni bir sayfa açılır.

288

Resim 205

11.

Gelen sayfada Muhabir Banka kutucuğunda ilgili alan seçilir.

12.

Onayla butonuna basılır. Şimdi işlemin yevmiyeleştirilmesi gerekmektedir.
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13.

Muhasebe İşlemleri menüsünden Ön Muhasebe Kaydı İşlemleri tıklanır.

14.

Sorgula butonu tıklanır.

15.

İlgili harcama bulunarak kutucuğuna tik konulur.

16.

Yevmiyeleştir” butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa açılır. Yeni sayfada da “Yevmiyeleştir” butonuna tıklanır ve işlem tamamlanır.
Not
Harcamanın taahhüt dosyasına ekleme işleminin yevmiyeleştirme işleminden önce yapılması tavsiye edilir. Bu durumda 921/920 kaydı
otomatik olarak oluşacaktır. Eğer Yevmiyeleştirme işleminden sonra harcama taahhüt dosyasına bağlanmak istenirse 921/920 kaydının
manuel olarak ön muhasebe bölümünden gerçekleştirilmesi gerekecektir.
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Genel Bütçe İçin Merkez Bankası Kanalıyla Ödeme (KEÖS)
Bu bölümde Hazine tarafından karşılanan nakit taleplerinin KEÖS aracılığı ile Merkez Bankası Üzerinden ilgili hesaplara aktarılması işlemi
anlatılacaktır.

Şekil 62

1.

“Ödeme İşlemleri” menüsünden “Banka Talimatı İşlemleri” sekmesi tıklanır.

2.

“Banka Talimatı Durumu” kutucuğundan “iletilmedi” seçilir.

3.

“Sorgula” butonu tıklanır.

4.

Sonuçlar kısmından ödemesi gerçekleştirilmek istenen kuruma ait ödeme veya ödemelerin yanındaki kutucuğa tik atılır.

5.

“Merkez Bankası İşlemleri” butonundan “Merkez Bankasına İlet” seçeneği seçilir. Ara bir ekran görüntülenir.

291

Şekil 63

6.

Açılan Elektronik İmza Başlatıldı uyarı kutucuğunda “İmzaladım” butonu tıklanır.

7.

Bilgisayara indirilen dosyada ‘’Sakla’’ denilir.

NOT
Bu işlemlerin yapılabilmesi için Nitelikli Elektronik İmza Sahibi olunması ve kart okuyucunun takılı olması gerekir.
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Şekil 64

8.

Altta çıkan “eimza.nlp” adlı dosyaya tıklanır.

9.

Jawa ekranı açılır. Bu ekranda “Run” butonuna tıklanır. Yeni bir ara sayfa açılır.
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Şekil 65

10.

Elektronik imza kartı takılarak “Akıllı kartları okumak için basınız” butonu tıklanır.

11.

“Parola” kutucuğuna şifr girilir.

12. “İmzala” butonu tıklanır. Bu işlem yapıldığında “Banka Talimatı İşlemleri” sayfasında “Sonuçlar” bölümünün “Durumlar” sütununda “İletilmedi” olarak
görünen ödemeler “iletildi” durumuna geçer. Bu işlemden sonra işlemin muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.
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Şekil 66

13.

Muhasebe İşlemleri” menüsünden “Ön Muhasebe Kaydı İşlemleri” sekmesi tıklanır.

14.

“Sorgula” butonu tıklanır.

15.

“Sonuçlar” bölümünden ilgili kayıt bulunarak yanındaki kutucuğa tik atılır.

16.

“Yevmiyeleştir” butonu tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.
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Şekil 67

17.

Açılan sayfada “Yevmiyeleştir” butonuna basılarak işlem tamamlanır.

NOT
• KEÖS 10 dakikada bir günceleme yapmaktadır. Daha önce “iletildi” durumunda olanlar “ödendi” olarak görünecektir.
• Ödeme işleminden sonra ön muhasebeye kapatma kayıtları düşecektir. Buradan söz konusu kayıtlara ulaşılarak 103 borç 102 alacak
kaydının yevmiyeleştirilmesi gerekmektedir.
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Yapılan Ödemelerden Geri İade Edilenlerin Görülmesi

Şekil 68

1.

“Ödeme İşlemleri” menüsünden “Hesap Özeti İşlemleri” sekmesi tıklanır.

2.

“Defter” kutucuğundan ilgili defter seçilir.

3.

“Açıklama” kutucuğuna “0%0” (sıfır yüzde sıfır) yazılır.

4.

“Tarih” kutucuğundaki tarihler silinir.

5.

“Sorgula” butonuna tıklanır.

6.
Gerçekleşen ödemeler “Sonuçlar” bölümünde pembe renkte, gerçekleşmeyenler ise mavi renkte gözükecektir. Aynı şekilde gerçekleşen ödemelerde
“Talimat No” sütunu dolu olacak, gerçekleşmemişse boş olacaktır. başarıyla aktarılmışsa pembe renkte görünür.

NOT
Gerçekleştirilemeyen ödemeler sistem tarafından 333.14 kodu ile emanet hesaba alınır. Bu ödemeler için hatalar düzeltilerek yeniden
ödeme kaydı oluşturulması gerekmektedir.
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İşlem Açıklaması
Bu bölümde, bankaya gönderilen gönderme emirlerinden hak sahiplerine ödenenlerin kapatma kayıtları anlatılmaktadır.

Resim 207
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1.

“Ödeme İşlemleri” menüsünde “Banka Talimatı İşlemleri” sekmesine tıklanır.

2.

Sorgulama için “Gönderme Emri No” kutucuğuna gönderme emri numarası yazılır.

3.

“Sorgula” butonuna tıklanır. Sonuçlar bölümünde görüldüğü üzere “Durumu” bölümünde gönderme emirlerinin durumu iletilmedi olarak gözükmektedir.

4.

Gönderme emrine ekli tüm ödemelerin gerçekleştiği varsayımıyla, sonuçlar bölümündeki gönderme emrine ekli tüm ödemelerin yanındaki kutucuğa tik atılır.
4’üncü madde notu:
Eğer gönderme emrine ekli ödemelerden herhangi biri gerçekleşmemişse o ödemenin yanındaki kutucuğa tik konur ve “Emanet İşlemleri” butonundan
“Emanete Al” sekmesine tıklanarak gerçekleşmeyen ödeme emanete alınır. Burada satırdaki tüm rakam ödenemediğinde söz konusu işlem yapılmaktadır.
Özellikle SGK prim ödemelerinde karşılaşılan ödeme emri listesindeki bir satırda verilen talimattan kısmi ödeme yapıldığında şuan için sistemde kısmi
talimat kapama bulunmamaktadır. Örneğin; SGK ödemesinde 100,00 TL’lik ödeme satırında 95,00TL ödendiğinde emanete al denildiği zaman 100,00 TL’yi
komple emanete almaktadır. Sisteme kısmi emanete alma eklenene kadar; bu tarz durumda yöntem olarak talimatı tam kapatıp kısmi ödenmeyen tutarı
(örnekteki 5,00TL) tahsilat kısmından tahsil kaydı yapılarak ilgili emanet ve ya gelir kaydı yapılabilir.

5.
“Talimatı Kapat” butonuna basılır. İşlemin başarıyla gerçekleştiğini Sonuçlar bölümündeki “Durumu” sütunundaki “Ödendi” ifadesi ile görüyoruz. Sistem bu
ödemeleri yevmiyeleştirmek üzere ön muhasebe kaydı işlemleri bölümüne atar. Bu kayıtlara ulaşmak için aşağıdaki süreç takip edilecektir.
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Resim 208

6.

“Muhasebe İşlemleri” bölümünden “Ön Muhasebe Kaydı İşlemleri” sekmesi tıklanacaktır.

7.
Vergi kimlik numarası bazında her birimin ayrı bir mizanı olduğu için banka ödemelerinin her birisi için sistem ayrı bir satır açmaktadır. Her ne kadar söz konusu
durum yapılacak işlemi komplike bir hale getirse de gönderme emri ekli listeyi toplu bir şekilde yevmiyeleştirmek için basit bir yöntem mümkündür. Bunun için
sayfada yer alan Sonuçlar bölümündeki İşlem Tipi sütununda yer alan “Banka Talimatı Ödendi” ifadesi “Muhasebe Kaydı Sorgula” bölümünde yer alan “İşlem Tipi”
kutucuğuna aynen yazılır.
8.

“Sorgula” butonuna tıklanır.

9.

Bu şekilde “Sonuçlar” bölümüne gönderme eki gerçekleştirilen tüm ödemeler getirilmiş olur. Bu ödemelerin tümüne tik konulur.

10.

“Yevmiyeleştir” butonuna basılarak tüm ödemeleri tek seferde muhasebeleştirmiş oluruz. Yeni bir sayfa görüntülenir.
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Resim 209

11.

“Açıklama” kısmına gelen otomatik metnin gönderme emri tarihi ve numarası belirtilmek suretiyle girilmesi anlaşılabilirlik açısından daha faydalı olacaktır.

12.

“Yevmiyeleştir” butonuna basılarak işlem tamamlanır.
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Banka Gönderme Emri Oluşturma
Bu bölümde gün içinde ödenmek üzere yevmiyeleştirdiğimiz belgelerin banka talimatlarını (gönderme emri) oluşturma işlemini anlatacağız.

Resim 210

1.

“Ödeme İşlemleri” menüsünden “Banka Talimatı İşlemleri” sekmesi tıklanır.

2.

“Banka Talimatı Durumu” kutucuğunda “İletilmedi” seçeneği seçilir.
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3.

“Sorgula” butonuna tıklanır.

4.

Sonuçlar bölümünde iletilmedi olarak görünen ödemelerin yanındaki kutucuklara tik atılır.

5.

“Gönderme Emri İşlemleri” butonundan “Gönderme Emri Numarasını Gir” seçeneği seçilir. Ara bir ekran gelir.

6.

Bu ara ekranda “Gönderme Emri Numarası” kutucuğuna veri girişi yapılır ve “Kaydet” butonu tıklanır. Böylelikle gönderme emri düzenlenmiş olur.
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Resim 211

Bankaya Gönderilecek Gönderme Emirlerine İlişkin Döküm Alınması
7.
Bankaya gönderilecek gönderme emirlerine ilişkin döküm almak için “Gönderme Emri İşlemleri” botunu adlında bulunan “Pdf Raporu Al” seçeneği
tıklanır. Ara bir ekran açılır.
8.
Açılan ara ekranda “Gönderme Emri Numarası” kutucuğuna dökümü alınacak gönderme emrinin numarası girilir ve “Rapor Oluştur” butonu tıklanır.
Böylelikle ilgili rapor dökümü oluşturulur.
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Tahsilat Kaydı ve İptali

Şekil 69

1.

“Tahsilat İşlemleri” menüsünden “Tahsilat Kaydı İşlemleri” sekmesi tıklanır.

2.

“Ekle butonuna basılır. Yeni bir sayfa açılır.
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“Tahsilat tarihinin bir önceki
gün
olarak
seçilebilmesi
mümkündür.

Şekil 70
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3.

“Tahsilat Birimi” kutucuğundan gerekli seçim yapılır.

4.

“Tahsilat Yöntemi” kutucuğundan gerekli seçim yapılır.

5.

“Tahsilat Hesabı IBAN’ı” kutucuğundan gerekli seçim yapılır.

6.

“Açıklama” kurucuğuna gerekli açıklama yapılır.

7.

“Kişi/Kurum Türü” kurucuğundan gerekli seçim yapılır.

8.

“Uyruk” kutucuğundan gerekli seçim yapılır.

9.

“Vergi Kimlik No” girilerek entere basılır.

10.

“Tahakkuk Türü” ve “Kurumsal Kod” kutucularından seçim yapılırve “Tutar” kutucuğuna gerekli miktar girilir.

11.

“Kaydet” denilerek işlem tamamlanır. Oluşturulan bu kaydın onaylanması gerekmektedir.
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Şekil 71

12.

Tahsilat İşlemleri menüsünden “Tahsilat Kaydı İşlemleri” sekmesi tıklanır.

13.

“Sorgula” butonuna tıklanır.

14.

“Tahsilat Kayıtları” bölümünden ilgili tahsilat kaydı bulunarak yanındaki kutucuğa tik atılır.

15.

“Onayla” butonuna basılır. Ara bir sayfa açılır.

16.

Ara sayfada “Devam Et” butonu tıklanır. Böylelikle işlemimiz yevmiyeleştirilmek üzere ön muhasebeye düşer.
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Şekil 72

17.

“Muhasebe İşlemleri” menüsünden “Ön Muhasebe Kaydı İşlemleri” sekmesi tıklanır.

18.

“Sorgula” butonu tıklanır.

19. “Sonuçlar” bölümünde ilgili kayıt bulunarak yanındaki kutucuğa tik konulur. Bu kaydın yanında ünlem işareti olduğu için güncellenmesi
gerekmektedir.
20.

“Güncelle” butonu tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.
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Şekil 73

21.

“Hesap Kodu” kutucuğundan banka hesabı detayı seçilir.

22.

“Güncelle” butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa gelir.

23.

“Yevmiyeleştir” butonuna tıklanarak işlem tamamlanır.

Şekil 74
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Tahsilat Kaydı İptali

Şekil 75

1.

“Tahsilat İşlemleri” menüsünde bulunan “Tahsilat İşlemleri Kaydı” sekmesine tıklanır.

2.

“Sorgula” butonuna tıklanır.

3.

“Tahsilat Kayıtları” bölümünde ilgili kayıt bulunarak yanındaki kutucuğa tik konulur.

4.

“Diğer İşlemler” butonuna tıklanarak “İptal Et” seçeneği seçilir. Yeni bir sayfa görüntülenir.
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Şekil 76

5.

Gelen sayfada “İptal Et” butonuna tıklanır. İptal edilen tahsilat kaydının yevmiyeleştirilmesi gerekmektedir.
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Şekil 77

6.

“Muhasebe İşlemleri” menüsünden “Ön Muhasebe Kaydı İşlemleri” sekmesi tıklanır.

7.

İlgili kaydı bulmak için “Sorgula” butonuna tıklanır.

8.

“Sonuçlar” bölümünden ilgili tahsilat kaydı bulunarak yanındaki kutucuğa tik konur.

9.

“Yevmiyeleştir” butonu tıklanır. Yeni bir sayfa görüntülenir.
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Şekil 78

10.

“Yevmiyeleştir” butonuna tıklanarak ilgili tahsilat kaydının iptali sağlanır.

NOT
Daha önce yevmiyeleştirdiğimiz bir tahsilat kaydının “Muhasebe Fiş İşlemleri” menüsünden “Ters Düzeltme Kaydı Oluştur” veya
“Düzeltme Kaydı Oluştur” butonları ile düzeltilebilmesi mümkün değildir. Bu butonlar ile düzeltme ancak tahsilat kaydının
yevmiyeleştirilmemiş olması durumunda yani ön muhasebe aşamasında kullanılabilir.
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Hazine Yardımı Tahsilatı
Hazine yardımı geldikçe öncelikle tahakkuk sonra ise tahsilat kaydının yapılması gerekmektedir.

NOT
Hazine yardımları ilgili kurum açısından tahakkuklu bütçe geliridir. Dolayısıyla Hazineden yapılan yardımlar için öncelikle bir tahakkuk
kaydı yapılacağından(Muhasebat Genel Müdürlüğünün 27.12.20174 tarih ve 28105 sayılı yazıları gereği daha önce toplu olarak mali
yılbaşında girilen tahakkuk kayıtlarının hatalı olduğu bildirilmiştir) tahsilatın da tahakkuk hesapları ile ilişkilendirilmesi gerekir.
Tahakkuk kayıtlarının nasıl muhasebeleştirileceği “Gelir Tahakkuk Kaydı” bölümünde açıklanmıştır.

Resim 212

1.

Muhasebe İşlemleri menüsünde Ön Muhasebe Kaydı İşlemleri sekmesine tıklanır.

2.

Açılan sayfada Ekle butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.
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Resim 213

3.

“Harcama Birimi” kutucuğundan gerekli seçim yapılır.

4.

“Açıklama” kutucuğuna gerekli açıklama yazılır.

5.

“Ekle” butonuna basılarak gerektiği kadar hesap satırı açılır.

6.

İlk satırda borçlu hesaba ilişkin bilgilere yer verilir. Bunun için “Hesap Kodu”, “Borç Tutarı” ve “Kurumsal Kod” kutucukları doldurulur.

7.

İkinci satırda alacaklı hesaba ilişkin bilgilere yer verilir. Bunun için “Hesap Kodu”, “Alacak Tutarı” ve “Kurumsal Kod” kutucukları doldurulur.

8.

Üçüncü satırda borçlu hesaba ilişkin bilgilere yer verilir. Bunun için “Hesap Kodu”, “Borç Tutarı” ve “Kurumsal Kod” kutucukları doldurulur.
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NOT
Yansıtma hesapları otomatik olarak girilememektedir. Bu sebeple manuel olarak yansıtmaların yapılması gerekmektedir.
9.

Dördüncü satırda alacaklı hesaba ilişkin bilgilere yer verilir. Bunun için “Hesap Kodu”, “Alacak Tutarı” ve “Kurumsal Kod” kutucukları doldurulur.

10.

“Kaydet” butonuna tıklanır. Artık işlemin yevmiyeleştirilmesi gerekmektedir.

Resim 214
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11.

Muhasebe İşlemleri ana menüsü altında Ön Muhasebe Kaydı İşlemlerine tıklanır.

12.

Açılan sayfada sorgula butonuna tıklanır.

13.

İlgili kayıt bulunarak yanındaki kutucuğa tik atılır.

14.

“Yevmiyeleştir” butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.

15.

Açılan sayfada “Yevmiyeleştir” butonuna tıklanarak işlem tamamlanır.

Resim 215

NOT
Hazine yardımı tahakkuk ve tahsilatı Ön muhasebeden yapılabileceği gibi Alacak dosyası işlemlerinden de yapılabilmektedir. Bunun için
Kişi Borcu Açma işleminde uygulanan yöntem uygulanarak Alacak İşlemleri menüsünde kayıt eklenerek Alacak Kategorisine
‘Gelirlerden Alacaklar’ seçilir ve işlem sürecine devam edilir. Bu işlem sonucu 120/600 tahakkuk kaydı oluşacaktır.
Tahakkuku bu şekilde açılan Hazine Yardımının, Tahsilat işlemi, Kişi Borcu Tahsilatı işlemindeki süreç uygulanarak yapılmalıdır.
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Kişi Borcu Tahsilatı

Resim 216

1.
Tahsilat İşlemleri menüsü altındaki Alacak Dosyası Tahsilat İşlemleri butonuna tıklanır.
2.
“Borçlu TCKN/VKN” kutucuğuna daha önce Kişi Borcu tahakkuku yapılan kişi ya da kurumun TCKN/VKN bilgisi girilir.
3.
Kamu İdaresi ve Defter kutucuklarında gerekli seçimler yapılır.
4.
“Sorgula” butonuna tıklanır. Kişi adına açılmış tüm dosyalar listelenir.
5.
Tahsilat yapılacak Alacak Dosyasının yanındaki kutucuğa tik atılır.
6.
Tahsil Et butonuna tıklanır.
7.
“ tahsilat yöntemi” kutucuğunda gerekli seçim yapılır.
8.
“Tahsilat Hesabı IBAN’ı” kutucuğunda gerekli seçim yapılır.
9.
“Ödenecek tutar” kutucuğuna gerekli bilgi girilir.
10. Faiz hesapla butonuna tıklanır.
11. “Açıklama” kutucuğuna gerekli açıklama yazılır. Onayla Butonuna tıklanır. Gelecek ara ekranda “Tahsil Et” butonuna basılır. Böylelikle yaptığımız işlem
ön muhasebeye düşer.
12. “Onayla” butonuna tıklanır.
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Resim 217

13.
14.
15.
16.

Muhasebe İşlemleri menüsü altındaki, Ön Muhasebe Kaydı İşlemlerine girilir.
Sorgula butonuna tıklanır.
İlgili kayıtın yanındaki kutucuğa tik atılır.
Güncelleştir butonuna tıklanır. Yeni bir sayfa görüntülenir.

320

Resim 218

17.
18.

Banka hesap kodu seçilir.
Güncelle butonuna tıklanır.

17 ve 18 nci madde notu:
Güncelleme ekranı açıldığında düzeltilmesi ya da seçim yapılması gereken satırların yanında ünlem işareti çıkacaktır. Açılan pencerelerden
gerekli seçimler yapılmadıkça Güncelle butonu aktif olmayacaktır.

Resim 219

19.

Yevmiyeleştir butonuna tıklanarak işlem tamamlanır.
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Kira Tahsil Kaydı

Resim 220

1.

“Tahsilat İşlemleri” menüsünden “Tahsilat Kaydı İşlemleri” sekmesi tıklanır.

2.

“Ekle” butonu tıklanır. Yeni bir sayfa açılır.
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NOT
Tahsilat Kalemleri Bölümünü doldururken, kira bedelinin aylık mı yoksa, 3 aylık veya yıllık tahsil edilmesi, bu tahsilat için KDV tahsil
edilip edilmemesi önemlidir. Eğer peşin olarak birden fazla ay için kira geliri tahsil edilecekse, ilgili olduğu ay için farklı, izleyen ayları
ilgilendiren kısmı için farklı bir kod seçilmesi gerekmektedir. Örneğimizde 3 aylık kira geliri, bu gelire ilişkin KDV ve geç ödeme
sebebiyle faiz tahsil edildiği varsayılmış ve süreç buna göre anlatılmıştır.
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Resim 221
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3.

Yeni sayfada “Tahsilat Kaydı Ekle” bölümünde;

•

“Tahsilat Birimi”

•

“Tahsilat “Yöntemi”

•

“Tahsilat Hesabı İban’ı”

•

“Para Birimi”

•

“Açıklama” kutucukları doldurulur.

4.

“Borçlu Bilgileri” alanında;

•

“Kişi/Kurum Türü”

•

“Uyruk”

•

“Vergi Kimlik No” kutucukları doldurulur.

5.

“Tahsilat Kalemleri” bölümünde yer alan “Ekle” butonuna dört kez tıklanarak 4 satır açılması sağlanır.

6.

İlk satıra, içinde bulunulan ayı ilgilendiren bir aylık kira bedeli kaydedilir.

•

“Tahsilat Türü” kutucuğunda “600.03.06.01.99-Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri” kodu seçilir.

•

“Kurumsal Kod” kutucuğunda ilgili kurumsal kod seçilir.

•

“Tutar” kutucuğuna tahsil edilen kira bedelinin bir aylık tutarı yazılır.

7.

İkinci satıra, izleyen aylara ait kira bedeli kaydedilir.

•

“Tahsilat Türü” kutucuğunda “380.03.06.01.99-Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri” kodu seçilir.

•

“Kurumsal Kod” kutucuğunda ilgili kurumsal kod seçilir.
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•

“Tutar” kutucuğuna tahsil edilen kira bedelinin izleyen iki aya isabet eden kısmı yazılır.

8.

Üçüncü satıra, kira bedeline ait KDV kaydedilir.

•

“Tahsilat Türü” kutucuğunda “360.04.01.03- Ödenecek Katma Değer Vergisi %18” kodu seçilir.

•

“Kurumsal Kod” kutucuğunda ilgili kurumsal kod seçilir.

•

“Tutar” kutucuğuna tahsil edilen KDV bedeli yazılır.

9.

Dördüncü satıra, faiz tutarı kaydedilir.

•

“Tahsilat Türü” kutucuğunda “600.05.01.09.99- Diğer Faizler” kodu seçilir.

•

“Kurumsal Kod” kutucuğunda ilgili kurumsal kod seçilir.

•

“Tutar” kutucuğuna tahsil edilen faiz bedeli yazılır.

10.

“Kaydet” butonuna tıklanarak işlem tamamlanır.
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11.

“Tahsilat İşlemleri” menüsünden “Tahsilat Kaydı İşlemleri” sekmesine tıklanır.

12.

“Sorgula” butonuna basılır.

13.

İlgili tahsilat kaydı bulunarak yanındaki kutucuğa tik atılır.

14.

“Onayla” butonuna basılır. İşlem Ön muhasebe kaydı işlemlerine düşer.

NOT
Girilen tahsilat kaydı onaylamadan önce güncelle yapılarak düzeltilebilir, onayla yapıldıktan sonra iptal edilebilir. Ön muhasebeye düşen
kayıt yevmiyeleştiğinde hatalı olduğu farkedilirse bu kayıt tahsilat işlemleri menüsünden seçilerek iptal edilir. Böylece ters kayıt yapılmış
olur ve ön muhasebe kaydına düşer.

327

Resim 223

15.

“Muhasebe İşlemleri” menüsünden “Ön Muhasebe Kaydı İşlemleri” sekmesine tıklanır.

16.

“Sorgula” butonuna basılır.

17.

“Sonuçlar” bölümünde onaylanan ilgili kayıt bulunarak yanındaki kutucuğa tik atılır.

18.

“Yevmiyeleştir” butonuna basılır. Yeni bir sayfa açılır. Yeniden “Yevmiyeleştir” butonuna basılarak işlem tamamlanır.

NOT
Kiralanan taşınmazlar için nazım hesaplar kullanılıyorsa kira bedeli tahsil edildiğinde ön muhasebeden manuel olarak tahsil edilen kira
bedeli kadar 999 borç/ 993 Alacak çalıştırılır.

328

DİKKAT:
380/480 hesaplara alınan tutarlar için Bütçe yansıtma hesapları çalışmamaktadır.

380 HESABA KAYDEDİLEN TUTARIN KAPATILMASI

Resim 224

1.
380 Hesaba kaydedilen izleyen aylara ait gelirlerin zamanı geldiğinde gelir hesabına aktarılması gerekmektedir. Bunun için “Emanet İşlemleri”
menüsünden “Emanet İşlemleri” sekmesi tıklanır.
2.

Gerekli kayda ilişkin veriler (örneğin; hesap kodu kısmına 380 gibi) doldurularak “Sorgula” butonuna basılır.

3.

İlgili kayıt bulunarak yanındaki kutucuğa tik atılır.

4.

“İşlemler” menüsünden ‘Bütçeye Gelir Kaydet” seçeneği seçilir. Yeni bir sayfa açılır.
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5.

Açılan ekranda Muhasebe Kaydı Tarihi alanı doldurulur ve Bütçeye Gelir Kaydet sekmesine tıklanarak gelir kaydı yapılır.

6.
Kaydedilen işlem ön muhasebe menüsüne düşecektir. Öncelikle ilgili kayda tik konularak güncelle butonu tıklanır ve gelir kaydedilecek alt hesap kodları
seçilir daha sonra ya otomatik olarak devam niteliğinde yevmiyeleştir butonuna basılır ya da yukarıda anlatılan 16, 17 ve 18 inci maddelerdeki işlemler
yapılarak yevmiyeleştirme gerçekleştirilecek ve işlem tamamlanacaktır.

DİKKAT:
Yapılan bu işlemden de görüleceği üzere bütçe yansıtma hesapları çalışmamaktadır. Bu sebeple 380/480 hesaptaki tutarlar kapatılırken
bütçe yansıtmalarının da yapılması gerekmektedir. Bunun sistemsel bir sorundan kaynaklandığı aşikardır. Söz konusu sorun giderilene
kadar İşlemler menüsünden “Bütçeye Gelir Kaydet” seçeneği yerine “Mahsup Et” seçeneği kullanılarak işlem tamamlanmalıdır.
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Bu e-kitap mevzuatsal.com tarafından düzenlenmiştir.
Tüm hakları saklıdır.

331

