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FIN – FİNANS

1- İÇERİK

1.1.Modülün İşleyişi 

Finans  modülünün işlevleri,  muhasebe işlemleri  sonucunda oluşturulan 
kayıtların saklanması, bu kayıtlar üzerinden resmi raporlamanın yapılması ve 
yine bu kayıtlar üzerinden finansal analizin gerçekleştirilmesi

şeklinde özetlenebilir.

1.2.Akış Diyagramı

Yukarıda bahsedilen işleyiş, ayrı bir dokümanda diyagram olarak 
şekillendirilmiştir.
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1.2. Diğer Modüllerle İlişki

Finans modülü ile entegrasyon içerisindeki modüller:

– Faturalaraların muhasebeleştirilmesi, Müşterinin finansal verilerinin izlenmesi, 
Ödeme Takibi ile Satış Modülü,
– Satınalma faturalarının muhasebeleşmesi ile Satınalma Modülü
– Bordro işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ile İnsan Kaynakları Modülü,
– Sabit Kıymet işlemlerinin muhasebeleşmesi ile Sabit Kıymetler Modülü
– İş Emirleri muhasebeleştirme ile Üretim ve Planlanama Modülü
– Malzeme hareketlerinin muhasebeleştirilmesi ile Envanter Yönetimi
– Müşteri ,Tedarikçi , Resmi Kurumlar ve Bankalara finansal verinin iletimi ve 
alımı ile EDI modülü
olarak sıralanabilir.

2- İşlemler

2.1. Hesap Planı (FINT01)

Muhasebe Hesapların tanımlandığı uygulamadır.

2.1.1. Ekrana Giriş

FINT01  Hesap  Planı  uygulaması  FINT01D001  başlangıç  diyaloğunu 
kullanmaktadır.

Giriş  sayfası  ,girilmiş  olan verilerin  listelenmesi  için  seçim kriterlerinin 
girildiği  alanlar  ve Arama,Yeni  Veri  Giriş,Düzeltme,İzleme,Silme ve yazıcıdan 
çıktı alma fonksiyonlarını içerir.

Hesap  planı  giriş  ekranıdaki  fonksiyonlar  kullanılarak;  yeni  bir  hesap 
numarası  tanımlanabilir,mevcut  bir  hesabın  bilgileri  değiştirilebilir,mevcut  bir 
hesabın bilgileri görüntülenebilir, hesap planı çıktısı alınabilir.
Firma : Firma kodu bilgisi
Hesap Tipi : Hesap tipi bilgisi
Hesap Numarası : Hesap numarası bilgisi
Grubu : Hesap grubu bilgisi
Sınıfı : Hesap sınıfı bilgisi
Para birimi : Para Birimi bilgisi
Doğrudan Güncellenebilen  :  Hesabın  doğrudan güncellenebilen  bir  hesap 
olup olmadığı bilgisi
Açıklama : Hesabı açıklayıcı bilgi
Silme  İşareti  :  Silinmek  üzere  işaretlenmiş  hesapları  listelemeye  yarar.
(tanımlanmış bir hesap silinmek istenirse önce ;kayıt düzeltme fonksiyonu ile 
açılır ve silindi işareti konulur, sonra sil fonksiyonu çalıştırılarak kayıt silinir)
Ana Hesap : Hesabın ana hesap olup olmadığı bilgisi
Yukarıdaki  alanlardan  Firma  kodu  alanı  zorunlu  olmak  üzere  gerekli  arama 
kriterleri girilip, bu kriterlere uygun hesapların listelemesi yapılabilir.
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2.1.2. Yeni Hesap Girişi

Giriş  ekranı  üzerinde yeni  kayıt  (artı)  düğmesine basılarak yeni  hesap 
numarası tanımlama uygulaması ekrana

getirilir.

- Genel
Hesapla ilgili genel tanımlamaların yer aldığı ekrandır. Hesap planı, firma 

kodu altında ve hesap planı tipilerine göre tanımlanır.
Bu uygulama ekranında,
Firma : Firma no bilgisi
Hesap Tipi : Tanımlanacak hesabın tipi bilgisi (Tekdüzen Hesap Planı,Müşteri 
Hesapları, vb )
Hesap No : Hesap No bilgisi
İlişkili Hesap  : Eğer hesap Yan Defter hesabı ise bağlı bulunduğu Tekdizen 
Hesap Numarası
Hesap Açıklaması : Hesap adı bilgisi
Hesap Grubu: Hesap grubu bilgisi (Aktif, Pasif, etc )
Para Birimi ve Metot : Tanımlanacak hesabın muhasebe kayıtları için para 
birimi bilgisi ve döviz için kur metodu
Ana Hesap : Hesabın ana hesap olup olmadığını belirtir.
Hesap Sınıfı : Hesap Sınıfı Bilgisi
Hesap Satırları Birleştirilsin ? : Bir Muhasebe fişinin içerisinde aynı hesaba 
ait satırların birleştirilip birleştirilmeyeceğini belirtir. Birleştirilecek satırların iş 
alanı, hareket yönü , para birimi gibi bilgilerinin de aynı olması gerekmektedir.
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- Hesap Planı Detayı

KDV Bilgisi  :  Muhasebe hesabının  KDV ile  ilgisinin  belirtildiği  alandır.  “AB” 
alanı “Avrupa Birliği”'ni ifade eder, “İndirilecek” ve “Hesaplanan” seçenekleri ile 
hesabın Satış veya Satınalma ile ilgili olduğunu belirtir. KDV ile ilgisi olmayan 
hesaplar için “Yok” seçeneği işaretlenir.
KDV Kodu : Muhasebe hesabı işlemlerde özel bir KDV oranı kullanacaksa bu 
alanda seçilen KDV kodunun belirttiği oran kullanılır.
Kredi Limiti : Muhasebe hesabının belli bir miktar üzerinde işlem görmesi 
istenmiyorsa bu alanda kredi limiti tanımlanır. Muhasebe işlemleri sırasında 
kredi limiti üzerinde hesabın işlem görmesine izin verilmez.
Enflasyon Hesaplama Tipi : Hesap enflasyon muhasebesinde kullanılıyorsa, 
hesabın durumuna göre “Parasal” ya da “Parasal Olmayan” seçenekleri 
işaretlenir. Enflasyon muhasebesinde kullanılmayan hesaplar için “Hiçbiri” 
seçeneği işaretlenir.

- Detay başlığı altındaki işaretleme alanları

Doğrudan  Güncellenebilir  :  Hesabın  doğrudan  güncellenebileceğini 
belirtir.Hesaba kayıt girilebilmesi için bu alanın işaretli olması gerekmektedir.
Bütçe Kullanımında : Hesabının bütçe için kullanıldığını belirtir.
Silinecek : Muhasebe hesabı silinecek ise bu alan işaretlenmelidir. Sil işaretli 
hesaplar muhasebe işlemlerinde kullanılamazlar.
Nakit Akışı : Muhasebe hesabının nakit akışı işlemlerinde kullanılmakta 
olduğunu belirtir..
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Maliyet Muhasebesi hesapları için bilgi girilmesi gerekli alanları barındırır.
Maliyet Merkezi : Muhasebe hesabı işlem görürken Maliyet merkezi girişi 
yapılmasının zorunlu olmasını sağlar.
Proje : Muhasebe hesabı işlem görürken proje girişi yapılmasının zorunlu 
olmasını sağlar.
Maliyet Objesi : Muhasebe hesabı işlem görürken Maliyet objesi girişi 
yapılmasının zorunlu olmasını sağlar.

- Hesap Açıklamaları

Girilen hesabın farklı dillerdeki açıklamanı içerir.
Dil : Hesabın adının hangi dilde olduğu bilgisi,
Hesap ismi : Girilen dildeki hesap adı bilgisi.
Bu bilgilerin girilmesi, değişik dillerde alınan raporlarda hesap isimlerinin doğru 
çıkması için gereklidir.

- Raporlama Anahtarları

Block  :  FINT95  ve  FINT97  uygulamalarındaki  raporlarda  anahtar  olarak 
kullanılır. Bu alanda girilen kodlar Bilanço ve Gelir tablosu formatlarında bilanco 
ve gelir tablosu kalemlerini oluşturan anahtarlar olarak kullanılır. Örneğin hesap 
planında;
100.10 Merkez Kasa
100.11 A Kasası
100.12 B Kasası
Olduğunu ve bu hesaplara da sırasıyla “CSH01” , “CSH02”,”CSH03” anahtarları 
tanımlandığını varsayalım
Bilançoda
Hazır Değerler
Kasa CSH01+CSH02+CSH03 olarak tanımlanır.
Veriler girildikten sonra kaydet fonksiyonu ile hesap tanımlama işlemi 
tamamlanmış olur.

2.1.2. Hesap Bilgileri Değiştirme

Giriş ekranında düzeltilmek istenen kayıt arama fonksiyonları ile ekrana 
getirilip seçildikten sonra değiştir (kalem) tuşuna basılarak kaydedilen bilgilere 
ulaşılır . Firma kodu, hesap tipi ,hesap no alanları dışındaki alanlarda değişiklik 
yapılabilir.

2.1.2. Hesap Silme

Giriş ekranında düzeltilmek istenen kayıt arama fonskiyonları ile ekrana 
getirilip seçildikten sonra değiştir tuşu ile kaydedilen bilgilere ulaşılır.
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Detay sayfa sekmesinde hesap planı detay bilgileri bölümünde "SİL" 
kutucuğu işaretlenir , değişiklik kaydedildikten sonra giriş ekranında hesap 
numarasının olduğu satır seçilerek "Sil" tuşuna basılır.

Eğer silinmek istenen hesap muhasebe hareketi görmüş ise sistem 
silinmesine izin vermez.

2.2. Muhasebe Belgeleri (FINT02)

Bu uygulamada sistemde var olan tüm muhasebe kayıtlarının istenilen 
kriterler  doğrultusunda aranmasını  sağlayan Arama, Yeni  Kayıt  Girme,  Kayıt 
Düzeltme-Değiştirme,  Kayıt  Silme,  Fiş  Yazdırma  ve  Muhasebe  Kaydını  ters 
kayıtla iptal etme fonksiyonları yer almaktadır.

2.2.1. Ekrana Giriş

Aşağıda,  ekrandaki  alanlar  ve  fonksiyonlarla  ilgili  detaylı  bilgiler 
bulunmaktadır.

Firma : Firma Bilgisi
Belge Tipi : Muhasebe kaydının belge tipi bilgisi
Belge No : Muhasebe kaydının belge no bilgisi
Satır Açıklaması : Muhasebe kaydının belge no bilgisi
Belge Açıklaması : Muhasebe kaydının belge no bilgisi
Para Birimi : Muhasebe kaydının para birimi bilgisi
Müşteri Tedarikçi : Muhasebe kaydının müşteri / tedarikçi hesap numarası 
bilgisi
Tarih Aralığı : Muhasebe kaydının belge tarihi başlangıç ve bitiş tarihi bilgisi
Maliyet Merkezi : Muhasebe kaydının maliyet merkezi bilgisi
Maliyet Objesi : Muhasebe kaydının maliyet objesi bilgisi
Oluşturan : Belgeyi oluşturan bilgisi
Değiştiren : Belgeyi değiştiren bilgisi
Satış Faturası : Aranılan muhasebe kaydı satış faturası ise satış faturası belge 
tipi ve numarası bilgisi girilir.
Satış İrsaliyesi : Satış irsaliyesi belge tipi ve numarası bilgisi
Satış Siparişi : Satış siparişi belge tipi ve numarası bilgisi
Satınalma Siparişi : Satınalma siparişi belge tipi ve numarası bilgisi
Satınalma Faturaları : Satınalma Faturaları belge tipi ve numarası bilgisi
Ç/S No : Çek/senet matbu numara bilgisi.
Harici Fatura No : Muhasebe kaydı harici belge numarası bilgisi
Proje : Muhasebe belgesine ait proje bilgisi
Sabit Kıymet : Muhasebe kaydının sabit kıymet numarası bilgisi
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Opsiyonlar :
Onay Durumu Satır Renkleri : Onay durumuna göre satırların 
renklendirilmesi
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2.2.1. Yeni Belge Girişi

Firma Kodu : Muhasebe kaydının ait olduğu firma bilgisi
Belge Tipi : Muhasebe kaydının belge tipi bilgisi
Belge Numarası: Seçilen belge tipi için harici numaralandırma kullanılıyorsa, 
belge numarası bilgisi girilir.
Yevmiye Tarihi : Belgeye ait yevmiye tarihi girilir.
Referans Belge : Belge referansla oluşturulacaksa referans belge tipi ve 
numarası girilir.Referans belgesi ana ekranda seçilmişse, bu alanlar sistem 
tarafından doldurulur.
Karşılık  Belge  Ref.  :  Oluşturulacak  muhasebe  belgesinin  doküman 
yönetiminde manyetik ortama alınmış bir kopyası var ise belge tipi ve numarası 
girilir.
Referans seçim bilgileri açıklamaları
Referans Alma : Referans alınmadan yeni muhasebe kaydı oluşturulmasını 
sağlar.
Referans Al : Referans Belge alanında yazılı olan muhasebe belgesinin bütün 
kayıtları yeni oluşturulacak muhasebe belgesine aktarılır.
Ters Yönde Referans Al : Referans Belge alanında yazılı olan muhasebe 
belgesinin bütün kayıtlarının hareket yönleri değiştirilerek, seçilen belgenin 
iptal belgesine benzeyen kayıtlar yeni oluşturulacak muhasebe belgesine 
aktarılır. Özellikle kapanış fişinden açılış fişi oluşturulması esnasında kullanılır. 

Bu bilgiler girildikten sonra sağ üst köşedeki OK butonuna basılarak yeni belge 
veri girişine hazır hale getirilir.
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Belge Bilgileri : 

Firma Kodu  :  Muhasebe  kaydının  ait  olduğu firma  bilgisi,  otomatik  olarak 
önceki ekrandan akar.
Belge Tipi : Muhasebe kaydının belge tipi bilgisi, otomatik olarak önceki 
ekrandan akar.
Belge Numarası : Muhasebe kaydının belge numarası bu alana akar.
Belge Açıklaması : Muhasebe belgesine ait açıklama yazılır.
Dok. Seç : Doküman Yönetimine girilmiş belgeler ile muhasebe belgesinin 
ilişkilendirilmesini sağlar.
Göster : Muhasebe belgesi ile ilişkili dökümanları görüntüler.
Yazdır : Belge kaydedilirken fişin yazılmasını sağlar.
Onay Durumu : Muhasebe belgesi ile ilişkili onay durumunu gösterir.

Belge Genel Bilgileri : 

Bu ekranda muhasebe kaydı ile ilgili tüm bilgiler girilir . Giriş işlemi için 
izlenmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir.

Yevmiye/Belge/Kur Tarihi  :  Öncelikle,  muhasebe belgesinin tarih bilgileri 
belirlenir. Ekrandaki yerleşim sırasına göre Yevmiye tarihi, Belge Tarihi ve Kur 
Tarihi alanlarına bilgi girilecektir.
Kayıt Anahtarı : Yapılacak muhasebe kaydı için eğer kayıt şablonu kullanılmak 
istenirse bu alanda elle yada kayıt anahtarları destek tablosuna (IASFIN001) 
odaklanarak istenilen kayıt anahtarı seçilerek giriş yapılır.Bu durumda kayıt 
anahtarına bağlı olarak bilgi girilmesi gereken alanlar ekrana gelir .Bu alanlar ; 
Proje , Çek,Ödeme Koşulu,Malzeme, Banka ,Banka Belge No , Hesap no , Harici 
belge no , Müşteri , Döviz Kuru , Hesap No, Değer Alanı , Açıklama ,KDV Kodu 
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alanlarının, kayıt anahtarının özelliğinden kaynaklanan değişik kombinasyonları 
olacaktır.Gerekli alanlara bilgi girildikten sonra araç çubuğundaki “SET” 
düğmesine basılır. Eğer kayıt anahtarı seçilmiş ve seçilen kayıt anahtarı için 
girilen satırdaki hesaplardan biri için A.K(Açık kayıt ) işareti atılmışsa bu 
durumda otomatik olarak yeni bir ekran açılarak ilişki kurulabilecek kayıtlar 
listelenir. Bu kayıtlardan biri yada birden fazlası seçilerek önce “ilişkilendir” 
sonra da “OK” düğmesine basılır.

Bu işlem ile beraber girilen veriler belge giriş ekranına akarak muhasebe 
kayıt bilgileri kayıt düzeninde ekrana otomatik olarak akar.Burada kontroller 
yapılarak “Kaydet” düğmesine basılarak işlem tamamlanır.

Araç Çubuğu Üzerindeki Butonlar;

Set : Kayıt anahtarına uygun muhasebe kayıtları oluşturur.
Eşleşirme : Belge kalemlerinden birisi seçilerek Eşleştirme butonuna 
basıldığında, bu kalemle ilişkilendirilmiş
muhasebe belgeleri listelenir.
Hesap Hareketleri : Belge kalemlerinden birisi seçilerek Hesap Hareketleri 
butonuna basıldığında, bu kalemin ait olduğu hesabın muavin defteri kayıtları 
listelenir.
Muhasebe Hesabı : Belge kalemlerinden birisi seçilerek Muhasebe Hesabı 
butonuna basıldığında, bu kalemin ait olduğu hesabın hesap planındaki kaydı 
açılır.
Kayıt Anahtarı : Belge kalemlerinden seçilenler Kayıt Anahtarı butonuna 
basıldığında (BAST01DF02) Kayıt Anahtarları giriş ekranı gelir ve Kayıt anahtarı 
giriş işlemi yapılabilir.
Toplam : Belgeye ait kalemlerin tutar rakamları toplanarak, ekranın alt 
tarafında bulunan Borç, Alacak, Bakiye, KDV alanlarına uygun olarak yazılır.
Satır Detayı : Muhasebe belgesi kalem detayını gösterir.
Kur Değeri: Muhasebe belgesi kur bilgilerini gösterir.
Grid üzerindeki alanlar;
Kalem  :  Muhasebe belge kaleminin satır  numarası  yazılır.  Yeni  kalem satırı 
oluşturulduğunda  kalem  numaralandırmasına  uygun  olarak  satır  numarası 
otomatik olarak yazılmaktadır.
İA : İş Alanı bilgisi girilir veya iş alanları destek tablosuna odaklanarak seçim 
yapılır.
KA : Kayıt Anahtarı girişi yapıldığında hangi kayıt anahtarının kulanıldığı bu 
alanda belirtilir. Kayıt Anahtarı kullanılmadan, manuel olarak belge kalemleri 
girişi yapıldığında bu alanda “*” işareti konulmaktadır.
B/A : Muhasebe kaydının Borç veya Alacak yönünde olduğunu belirtir. Bu 
kolondaki kutucuk işaretli ise Alacak, işaretli değil ise Borç yönü belirtilir.
HT : Hesap Tipi bilgisi
Hesap No : Hesap Numarası bilgisi
Hesap Ad : Hesap Adı elle yazılabilir. Hesap Planı ekranından seçim 
yapıldığında hesap adı alanı otomatik olarak doldurulur.
T/D Hesap : Girilen hesap için tek düzen hesap numarası karşılığı
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Borç (BPBr) : Muhasebe kaydı Borç yönünde bir kayıt ise ilgili tutar Borç 
alanına yazılır.
Alacak (BPBr) : Muhasebe kaydı Alacak yönünde bir kayıt ise ilgili tutar 
Alacak alanına yazılır.
PBr. : Muhasebe kaydının Para Birimi alanı belirtilir. Para Birimi seçimi grid 
üzerinde yapıldığında otomatik olarak seçilen para birimi bu alanda gösterilir.
Borç (F.PBr.) : Firma Para Birimi cinsinden Borç tutarı gösterilir. Muhasebe 
belgesinin para birimi farklı para biriminde olduğunda ilgili çevrim kuru ile 
hesaplanan tutar bu alana otomatik olarak yazılmaktadır.
Alacak (F.PBr.) : Firma Para Birimi cinsinden Alacak tutarı gösterilir. 
Muhasebe belgesinin para birimi farklı para biriminde olduğunda ilgili çevrim 
kuru ile hesaplanan tutar bu alana otomatik olarak yazılmaktadır.
Açıklama : Muhasebe belge kalemine ait açıklamanın yazıldığı alandır.
KS : Kayıt Statüsü alanıdır. Belge kalemi ilişkilendirmeye açık bir kayıt ifade 
ediyorsa Kayıt Statüsü “1” olarak belirtilir. Kayıt Statüsü “0” olduğunda, 
muhasebe kaydı ilişkilendirmeye kapalı veya ilişkilendirilmiş kayıt anlamını 
taşımaktadır.
MMT : Maliyet Merkezi girişi yapıldığında Maliyet Merkezi'nin ait olduğu tesis 
bilgisi girilir.
Mlyt. Mrkz. : Belge kalemi, bir Maliyet Merkezi ile ilişkili ise bu alana Maliyet 
Merkezi bilgisi girilir veya Maliyet Merkezleri ekranına odaklanarak seçim yapılır.
MT : Malzeme bilgisi girildiğinde Malzemenin hangi tesis için kullanıldığı bilgisi 
girilir.
Malzeme No  :  Muhasebe kaydı  bir  Malzeme ile  ilişkili  olduğunda Malzeme 
numarası  bu alanda yapılır  veya Malzeme Seçim ekranına odaklanarak ilgili 
malzeme seçilir.
Proje : Muhasebe kaydının proje numarası bu alanda belirtilir.
Mlyt Objesi : Muhasebe kaydı maliyet muhasebesi için kullanılacak bir kayıt 
ise ilgili Maliyet Objesi bu alanda belirtilir.
Maliyet Kalemi : Maliyet Objesinin kalem numarası bu alanda belirtilir.
Demirbaş Tipi : Muhasebe kaydı sabit kıymet işlemlerini ifade ediyorsa, ilgili 
Sabit kıymet tipi bu alanda belirtilir.
Demirbaş No : Sabit Kıymetler bir yatırım olarak değerlendirildiği için sabit 
kıymet işlemini ifade eden muhasebe kaydında sabit kıymet numarası bu alana 
yazılır.
Notlar 
Bu ekran da belge ile ilgili açıklamalar ve varsa notlar girilir.
Tarihçe
Bu ekranda muhasebe belgesinin kimin tarafından ne zaman oluşturulduğu ve 
değiştirildiği bilgileri yer
alır.
Çek Özeti
Girilen fiş bir çek ile ilgili ise, bu sekmede çek bilgilerine ulaşılabilir.

Kalem Detayı
Kalem detayında, kaleme ait her türlü bilgi girişi ve görüntülenmesi 
sağlanmaktadır.
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Firma Kodu : Muhasebe kaydının ait olduğu firma ,
Belge Tipi : Muhasebe kaydının belge tipi,
Belge No : Muhasebe kaydının belge numarası,
Kalem : Detayı izlenen muhasebe kaydının kalem veya satır numarası,
Açıklama : Kalem bazında girilen açıklama,
Kayıt Tarihi : Muhasebe kaydının kayıt tarihi,
Belge Tarihi : Muhasebe kaydının konu olan belge tarihi,
Kur Tarihi : Muhasebe kaydı farklı bir para biriminden ise uygulanan kur 
tarihi,
Para Birimi : Muhasebe kaydının para birimi,
Firma Para Birimi : Firma para birimi,

Muhasebe Genel Bilgiler : 

Bu ekranda  muhasebe  kaydına  ve  muhase  kaydında  yer  alan  hesaba 
ilişkin detay bilgiler ekrana akar. Bu
ekranda Belge Genel Bilgileri (FINT02D004) ekranındaki bilgilere ek olarak 
aşağıdaki bilgiler yer alır.

Kayıt Türü:

Muhasebe : Kalemde tekdüzen hesap planında bir hesap bulunduğunu belirtir.
Malzeme  Kayıtları  : Muhasebe  kaleminin  malzeme  kayıtlarının 
muhasebeleşmesi sonucu oluşturulduğunu belirtir.
Maliyetlendirme : Muhasebe kaleminin maliyet muhasebesinde kullanılacağını 
belirtir.
Sabit Kıymetler : Muhasebe kaleminin sabit kıymet işlemleri sonucu 
oluştuğunu belirtir.
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Personel : Muhasebe kaleminin personel hesapları içerdiğini belirtir.
Müşteri/Tedarikçi : Muhasebe kaleminin Müşteri veya Tedarikçi hesaplar 
içerdiğini belirtir.
KDV İşlemleri : Muhasebe kalemindeki hesabın KDV hesabı olduğunu belirtir.
Banka İşlemleri : Muhasebe kaleminin banka işlemi olduğunu belirtir.
Nakit Akışı : Muhasebe kaleminin nakit akışında kullanıldığını belirtir.
Çek Senet İşlemleri : Muhasebe kaleminin çek veya senet işlemi olduğunu 
belirtir.
Firma Para Birimi : Muhasebe kalemindeki tutarın firma para birimi cinsinden 
karşılığı, kullanılan döviz kur bilgisi ve firma para biriminin kendisi yan yana 
sıralanmış alanlar içinde bulunur.
Açıklama : Muhasebe kalemi ile ilgili kısa ve uzun açıklamaların bulunduğu 
alanlardır.

Belge Takibi :

Muhasebe kaydına esas belgeye ait detay bilgiler bu ekrana akar. Bu 
bilgiler;

Satınalma Faturası : Muhasebe kaydının bağlantılı olduğu Satınalma Faturası 
bilgilerini gösterir.
Satış Faturası : Muhasebe kaydının bağlantılı olduğu Satış Faturası bilgilerini 
gösterir.
Tesis/MM : Muhasebe kaydının bağlantılı olduğu Maliyet Merkezi'nin tesis 
bilgisi ve Maliyet Merkezi adının belirtildiği alandır.
Mal. Objesi : Maliyet Muhasebesinde kullanılacak olan muhasebe kaydının ilgili 
maliyet obje bilgisi ve maliyet objesinin satır numarası alanları yan yana 
bulunur.
Sabit Kıymet : Muhasebe kaydı, sabit kıymet işlemi sonucu oluşturulmuş ise 
ilgili sabit kıymet tipi ve sabit kıymet numarası yan yana bulunan alanlarda 
belirtilir.
Proje Numarası : Muhasebe kaydının ilgili proje numarası belirtilir.
Üretim Emri : Muhasebe kaydı, üretim emri sonucu oluşturulmuş ise ilgili 
üretim emir tipi ve üretim emir numarası yan yana bulunan alanlarda belirtilir.
Üretim Planı : Üretim emri sonucu oluşan muhasebe kaydında üretim emri ile 
ilgili üretim planı numarası bu alanda belirtilir.
Tesis/Malzeme : Muhasebe kaydı, malzeme hareketi sonucu oluştuğunda 
ilgili malzemenin bulunduğu tesis ve malzeme kodu yan yana bulunan 
alanlarda belirtilir.
Miktar : Kullanılan malzemenin miktar bilgisini belirtilir.
Envanter Belgesi : Malzemeye ait envanter belge tipi ve envanter belge 
numarası yan yana bulunan alanlarda belirtilir.
Referans Belge : Muhasebe kaydı başka bir muhasebe kaydı referans alınarak 
oluşturulduğunda, referans alınan belgenin belge tipi ve numarası yan yana 
bulunan alanlarda belirtilir.
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Satış Bilgileri :

Kalem Detay ekranının altında “Satış Bilgileri” sekmesi ile açılan Satış  
Bilgileri  ekranı  FINT02D009  diyaloğunu  kullanır.  Satış  Faturalarının 
entegrasyon ile muhasebeleştirilmesi sonucu oluşan muhasebe kaydında satış 
belgeleri ile ilgili detay bilgiler bu ekranda bulunur. Bu bilgiler ;

Müşteri Türü : Satış işleminin yapıldığı Müşteri'nin tipini belirtir.
Müşteri No : Satış işleminin yapıldığı Müşteri'nin numarası bu alanda belirtilir.
Ana Müşteri : Satış yapılan müşteri başka bir müşterinin bayiisi veya o 
şirketler grubuna ait bir kuruluş ise bağlı olunan müşteri numarası bu alanda 
belirtilir.

Müşteri İsmi : Müşterinin ismi bilgisi
Müşteri Grubu : Müşterilerin grubu bilgisi
Satış Bölümü : Satış bölümü bilgisi
Satış Siparişi : Satış Siparişine ait sipariş belge tipi, sipariş numarası ve 
sipariş kalem numarası yan yana bulunan alanlarda belirtilir.
Satış İrsaliyesi : Satış İrsaliyesine ait irsaliye belge tipi, irsaliye numarası ve 
irsaliye kalem numarası yan yana bulunan alanlarda belirtilir.
Satış Faturası : Satış Faturasına ait fatura belge tipi, fatura numarası ve 
fatura kalem numarası yan yana bulunan alanlarda belirtilir.
Fat. Vade Tarihi : Satış Faturasının vade tarihi bu alanda belirtilir.
Uyarı Kodu : Faturanın ödenme durumuna göre belirlenen uyarı kodu, 
uyarının yapılacağı tarih ve uyarı seviyesi yan yana bulunan alanlarda belirtilir.
Komisyoncu : Satış işleminde komisyoncu var ise komisyoncu numarası ve 
komisyoncu ismi yan yana bulunan alanlarda yazılır.
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Komisyon Oranı : Komisyoncunun satış işlemindeki komisyon oranı belirtilir.
KDV Kodu : Satış faturasının KDV kodu bu alanda belirtilir.
KDV-Matrahı : Satış faturasının belgenin para birimi cinsinden KDV matrah 
tutarı bu alanda belirtilir.
KDV-Matrahı FPBr. : Satış faturasının firma para birimi cinsinden KDV matrah 
tutarı bu alanda belirtilir.
KDV Tipi : KDV'nin indirilecek, hesaplanan veya Avrupa Birliği KDV tipi olduğu 
bilgisi

Satın Alma Bilgileri :

Muhasebe kaydı  Satın  Alma işlemi ise Satın Alma ile  ilgili  şu detay 
bilgiler bu ekrana akar;

Tedarikçi : Satın alma işleminin yapıldığı Tedarikçi'nin numarası
Tedarikçi Tipi : Tedarikçi tipi
Tedarikçi Adı : Tedarikçi adı
Satın Alma Siparişi : Satın alma siparişine ait sipariş belge tipi, sipariş 
numarası ve sipariş kalem numarası yan yana bulunan alanlarda belirtilir.
Satın Alma Faturası : Satın alma faturasına ait fatura belge tipi, fatura 
numarası ve fatura kalem numarası yan yana bulunan alanlarda belirtilir.
Alınan Fatura No : Satın alma faturasına ait harici belge numarası
Ödeme Tarihi : Faturanın ne zaman ödeneceğine dair vade tarihi bilgisi
Satın Alma Bölümü : İlgili satın alma departmanı bilgisi
KDV Kodu : Satın alma faturasının KDV kodu
KDV-Matrahı : Satın alma faturasının belgenin para birimi cinsinden KDV 
matrah tutarı
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KDV-Matrahı FPBr. : Satın alma faturasının firma para birimi cinsinden KDV 
matrah tutarı
KDV Tipi : KDV'nin indirilecek, hesaplanan veya Avrupa Birliği KDV tipinde 
olduğu bilgisi

Ödeme Bilgileri :

Muhasebe kaydı bir ödeme işlemi ise şu detay bilgiler bu ekrana akar;

Ödeme Belge No : Ödeme işlemine ait harici belge numarası
Ödeme Tipi : Ödeme işleminin nasıl yapıldığına dair ödeme tipi bilgisi.Örnek 
olarak; nakit veya banka havalesi vb.
Ödeme Koşulu : Ödeme koşulu bilgisi
Ödeme Temel Tarih : Ödeme vadesinin temel alındığı tarih
Ödeme Vade Tarihi : Ödemenin vadesine uygun olarak belirlene vade tarih 
bilgisi
Ceza Tutarı : Geciken ödemeler için ceza tutarı ve ilgili para birimi yan yana 
bulunan alanlarda yazılır. Bu alanların hemen altında, ceza tutarının firma para 
biriminden karşılığı ve firma para biriminin belirtildiği alanlar bulunmaktadır.
Tarih : Ödeme belirli vadelerle taksitlendirildiğinde, ilgili taksitlere ait tarihler 
alt alta dizilmiş bu
alanlarda belirtilir.
Tutar : Taksitli ödemelere ait tutar bilgisi alt alta dizilmiş bu alanlarda belirtilir.
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Çek Senet Bilgileri :

Muhasebe Kaydı Çek/Senet işlemi ise Çek ve Senet ile ilgili şu detay bilgiler bu 
ekrana akar;

Çek/Senet No : İşlem gören Çek veya Senet numarası
Sistem Çek/Senet No : İşlem gören Çek veya Senetin sistem numarası
Ödeme Tarihi : Çek veya Senet için ödeme yapılması planlanan tarih
G/Ç Tarihi : Çek veya Senetin Giriş/Çıkış tarihi, başka bir deyişle alınma veya 
verilme tarihi
Gerçek Öd. Tarihi : Çek veya Senet ödemesinin gerçekleştiği tarih
İade Tarihi : Çek veya Senet iade edildiğinde, iade işleminin yapıldığı tarih
Vade Tarihi : Çek veya Senet ile ilgili vade tarihi
Vade : Çek veya Senet ile ilgili vade süresi ( gün olarak )
Ciro : Çek veya Senet ciro edilme tarihi
Son Çıktı Tarihi : Çek veya Senetin yazılı olarak basıldığı tarih
Bankaya Gönderme : Çek veya Senet tahsil için bankaya gönderilme tarihi
Protesto Tarihi : Çek veya senet protesto olduğunda, protesto tarihi
Ad,Soyad,Ünvan
Ünvanı : Çek veya Senetin ilk sahibine ait ünvan bilgisi
Kodu : Çek veya Senetin ilk sahibine ait varsa müşteri/tedarikçi kod numarası
İsim-1 : Çek vey Senetin ilk sahibinin ismi
İsim-2 : Çek vey Senetin ilk sahibinin isminin devamı
Banka Bilgileri
İsim-1 : Çek veya Senet için ödeme yapılan bankaya ait isim bilgisi
İsim-2 : Çek veya Senet için ödeme yapılan bankaya ait ismin devamı
Ödeme Yeri : Çek veya Senet için ödeme yapılan yer bilgisi
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İlişkiler :

Muhasebe kaydına ait ilişkiler ve şu detay bilgiler bu ekrana akar;

Belge Tutarı (BPBr) : Muhasebe kaleminin belge para birimi cinsinden tutarı
Eşlenen Tutar (BPBr) : Muhasebe kaleminin belge para birimi cinsinden 
eşlenmiş tutarı
Açık Tutar (BPBr) : Muhasebe kaleminin belge para birimi cinsinden açıkta 
kalan, eşlenmeyen tutarı
Belge Tutarı (FPBr) : Muhasebe kaleminin firma para birimi cinsinden tutarı
Eşlenen Tutar (FPBr) : Muhasebe kaleminin firma para birimi cinsinden 
eşlenmiş
Açık Tutar (FPBr) : Muhasebe kaleminin firma para birimi cinsinden açıkta 
kalan, eşlenmeyen tutarı
Yukarıdaki bilgiler muhasebe kalemi ile ilgili olan bilgilerdir. Muhasebe 
kaleminin eşlendiği muhasebe kaydı, ilişkilendirme kaydıyla birlikte gridde 
listelenir. Griddeki bu bilgiler;

İlişkilendirilen diğer belgeye ait alanlar : Belge Tipi,Belge No, Kalem, Pbr, 
Kayıt Tutarı,Kayıt Tarihi,
Açıklama
İlişkilendirme Kaydına ait Alanlar:
Eşleme N : İlişkilendirme Numarası
P Br : İlişkilendirmeye esas para birimi
Eşlenen Borç Tutar (BPBr) : İlişkilendirmede borç tarafında ne kadarlık bir 
ilişkilendirme yapıldığı
bilgisi (borç belgesi para biriminde)
Eşlenen Alacak Tutar (BPBr) : İlişkilendirmede alacak tarafında ne kadarlık 
bir ilişkilendirme yapıldığı
bilgisi (borç belgesi para biriminde)
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Eşlenen Borç Tutar (FPBr) : İlişkilendirilen borç tutarı (firma para 
biriminde )
Eşlenen Alacak Tutar (FPBr) :İlişkilendirilen alacak tutarı (firma para 
biriminde )
Değerlenen Borç Tutar : Hesapta değerleme yapılmışsa, ilişkilendirilen borç 
tutarının ne kadar
değerlendiği (firma para biriminde)
Değerlenen Alacak Tutar :Hesapta değerleme yapılmışsa, ilişkilendirilen 
alacak tutarının ne kadar
değerlendiği (firma para biriminde)
Kur Farkı Borç : İlişkilendirme sonucunda oluşan kur farkı karı miktarı
Kur Farkı Alacak : İlişkilendirme sonucunda oluşan kur farkı zararı miktarı
Muh Belge T. : Kur farkı fişi belge tipi
Muh Belge No : Kur farkı fişi belge numarası
Oluşturma T : İlişkilendirme tarihi
Oluşturan : İlişkilendirmeyi oluşturan
Değiştirme T : İlişkilendirme değişikli tarihi
Değiştiren : İlişkilendirmeyi değiştiren
Araç Çubuğu Üzerindeki Fonksiyonlar
İlişkiyi Kaldır : İlişki kaydını silerek, İlişkilendririlmiş fişlerin açık tutarlarını 
eski durumuna getirir.
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Banka : 

Muhasebe kaydı banka hesaplarıyla ilgili  ise detay bilgiler iki  başlık 
altında toplanmıştır.

İşlem Bankası ve Çek Senet Bankası başlığı altında aynı alanlar bulunur. Bu 
alanlar işlem yapılan banka veya çek senetin ait olduğu banka bilgileri olarak 
değerlendirilir.

Banka Grubu : Banka Grubu bilgisi
Banka Şube Kodu : İlgili bankanın şubesine ait kod numarası
Banka İsmi : İlgili bankanın ismi
Hesap No : Banka Hesap Numarası
Banka Adresi : Banka Adresi Bilgisi
Banka Ülkesi : Banka Ülke Bilgisi

Belge İlişkilendirme :

Belge  Genel  Bilgileri  ekranında  fiş  kalemlerinden  biri  seçili  iken 
Eşleştirme butonu basıldığında veya içinde  açık kalem işareti atılmış bir 
satır  bulunduran  anahtarı  ile  işlem  yaparken  bu  ekran  açılır.  Bu  ekranda 
ilişkilendirilen  kaleme  ait  Hesap  Tipi,  Hesap  Numarası,  Hesap  Açıklaması, 
Toplam Tutar, İlişkilendirilen Toplam,Açık Tutar, Pbr – Para Birimi, Kayıt Tarihi 
alanları  mevcuttur.  Ekrandaki  gridde  ilişkilendirme  yapılacak  belgeler 
listelenmektedir.
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Ekran üzerindeki diğer alanlar :
F.PBr'den : İlişkilendirmenin firma para biriminden yapılacağını gösterir.
Ekran üzerindeki fonksiyonlar:
İlişkilendir : ilişkilendirme yapılmasını sağlar.
Geri Al : Gridden seçilen belgeler ile orjinal belge arasındaki ilişkileri kaldırır.

2.2.3. Belge Değiştirme

Var olan bir muhasebe kaydını değiştirilebilmek için belgenin ait olduğu 
muhasebe döneminin işleme
kapalı olmaması , belgenin entegrasyon belgesi olmaması ve iptal edilmiş bir 
belge olmaması gerekmektedir.

Ayrıca belge içerisinde değiştirilecek kalemler ile ilişkilendirilmiş 
hareketlerin olmaması, kalemle aynı
hesap,iş alanı ve para biriminde daha sonraki tarihli bir dönemsel değerleme 
olmaması,kalemin kur farkı veya yeniden değerleme kaydı gibi otomatik 
oluşturulmuş bir kayıt olmaması gerekmektedir. Değiştirilecek belge içinde kur 
farkı satırları sadece silinebilir. Bu koşulları sağlayan kayıtlar seçildikten sonra 
değiştir butonuna basılarak kaydın detay bilgilerinin girildiği ekrana 
(FINT02D004) girilir. Gerekli değişikliklerden sonra kaydet butonu ile kayıt 
güncellenir.

2.2.4. Belge Silme

Var  olan  bir  muhasebe  kaydını  silebilmek  için  belgenin  ait  olduğu 
muhasebe  döneminin  işleme  kapalı  olmaması,  belgeyle  ilişkilendirilmiş 
hareketlerin olmaması, iptal edilmiş bir belge olmaması ve belge kalemleriyle 
aynı  hesap,iş  alanı  ve  para  biriminde  daha  sonraki  tarihli  bir  dönemsel 
değerleme olmaması gerekmektedir.

Belge ilişkilendirilmişse öncelikle belgeye ait tüm ilişkiler FINT02 fiş 
kalem detayındaki ilişkilendirilmiş hareketler ekranından (FINT02D018) , 
FINT02 Belge Genel Bilgileri ekranından Liste butonu ile girilen Belge 
İlişkilendirme Ekranından veya FINT22 uygulamasından kaldırılmalıdır, daha 
sonra silme işlemi gerçekleştirilmelidir.

Silme işleminden önce, belge kalemleriyle aynı hesap,iş alanı ve para 
biriminde daha sonraki tarihli tüm dönemsel değerlemelerin FINT02 
uygulamasından silinmesi gerekmektedir.

2.2.5. Kayıt Çıktısı (Yevmiye Fişi) Alma

Muhasebe kaydı seçildikten sonra Yazdır butonuna basılarak çıktı üretilir.
Yazdır butonu yanındaki Muh. Fişi seçeneği işaretlendiğinde yazdırma 

standart muhasebe fişi formatında yapılır. Eğer bu seçenek işaretli değilse ve 
muhasebe fişinin belge tipine özel bir rapor tasarımı varsa, yazdırma işlemi bu 
formatta yapılır.Eğer belge tipine özel rapor mevcut değilse yazdırma işlemi 
standart formatta yapılır.
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Yevmiye Fişi Yazdır butonuna basıldığında, muhasebe belgelerinin 
yevmiye defterine uygun format ile yazdırılmasını sağlayan FINT13D006 ekran 
açılır. Bu ekranda, belirlenen dönem veya tarih aralığındaki muhasebe 
belgelerinin raporunu almak ve yazdırmak mümkün olmaktadır.

2.2.6. Muhasebe Kaydı İptal Etme

Muhasebe  fişini  silmeye  engel  olan  tüm  koşullar,  kayıt  iptali  içinde 
gereklidir.

Gerekli koşulları sağlayan muhasebe kaydı seçildikten sonra iptal 
butonuna basılarak aynı tarihli, tüm alanları aynı fakat ters yönlü yeni bir 
muhasebe kaydı oluşturulur.

2.3. Çek Senet Uygulamaları (FINT05)

Toplu çek senet senet işlemleri için kullanılır.

2.3.1. Ekrana Giriş

Alan Açıklamaları
Firma Kodu : Firma kodu bilgisi girilir.
Belge Tipi : Oluşturulacak muhasebe belgesinin belge tipi bilgisi girilir.
Belge Numarası : Oluşturulacak muhasebe belgesinin belge tipinde harici 
numarandırma tanımlanmışsa bu alan doldurulur. Diğer türlü, sistem tarafından 
doldurulacaktır.
Karşılık belge Referansı :Oluşturulacak muhasebe belgesine ait döküman 
yönetimine kaydedilmiş bir belge varsa dökümanın tipi,numarası,kalem 
numarası girilir.

Yukarıdaki bilgiler girilerek OK tuşuna basılır.Veri girişi için çek senet işlemleri 
ekranı açılır.
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2.3.2. Çek Senet İşlemleri

Firma  Kodu,Belge  Tipi,Belge  Numarası  alanları  giriş  ekranındaki  bilgilerden 
akar.

Açıklama : Muhasebe belgesi açıklaması girilir.
Kayıt Anahtarı : Çek&Senet işlemlerinin muhasebeleştirilmesi sırasında 
kullanılacak kayıt anahtarı
bilgisi girilir.
Çek&senet işlemleri için kullanılacak kayıt anahtarında
– Kayıt anahtarı başlığında çek seçeneği işaretli olmalıdır.
– Kayıt anahtarı satırlarından, çekin işlem için gönderildiği hesap satırı çek 
satırıdır.Örneğin çekin
portföyden bankaya tahsile verilmesi işleminde banka hesabına ait satır çek 
satırı, portföy hesabına ait
satır çek satırı değildir.
– Çek satırında CS alanına çekin yeni statüsü yazılır.KS(Kayıt Statüsü) alanına 
çekin işlem görecek bir satır olduğunu belirtmek için "1" yazılır.
Bu statüler
0 : Portföyde
1 : Ciro Edildi
2 : Bankada
3 : Ödendi
4 : İade Edildi
5 : Karsiliksiz
6 : Tedarikçide
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– Sistemde var olan çek üzerinde bir işlem yapılıyorsa (çek yürütme işlemi ise), 
kayıt anahtarında çek
olmayan satırda AK(açık kalem) işaretli olmalı böylece eski çek ile ilişkilendirme 
yapılabilmelidir.

Kayıt/Belge/Kur Tarihi : Muhasebe belgesi kayıt tarihi,belge tarihi, kur tarihi 
girilir.
Alış/Satış: Firma para biriminden farklı para birimlerdeki işlemlerde, firma 
para birimine çevrim yapılırken kullanılacak kur oranı tipi.Alış veya satış seçilir.
Pbr./Kur : Belge para birimi ve çevrim kuru girilir.Para birimi seçiminden 
sonra kur tarihindeki kur bilgisi otomatik getirilir.
Verilen Banka : Çekin verildiği bankanın yan yana banka grubu ve banka 
hesap numarası bilgisi girilir.
Satırlara Kopyala : "Verilen Banka" alanına girilen banka bilgisi gridde seçili 
satırlara kopyalanır.
Müşteri/Tedarikçi : Müşteri/Tedarikçi bilgisi girilir.
Satırlara Kopyala : "Müşteri/Tedarikçi" alanına girilen müşteri numarası 
gridde seçili satırlara kopyalanır.
Griddeki Alan Açıklamaları:
IA : İş alanı
Çek/Senet No : Çek senet sistem dışı numarası girilir
Tutar : Çek tutarı girilir.
Müşteri/Tedarikçi  :  Çek  işlemi  müşteri  veya  tedarikçi  ile  ilgili  bir  işlemse 
Müşteri/Tedarikçi numarası girilir.
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Verilen Banka : Çekin verileceği banka grubu kodu
Ver. Banka Hesap No : Çekin verileceği bankadaki hesap numarası girilir.
Proje NO : Proje numarası girilir
Ödeme Tarihi : Çekin ödeneceği tarih
Çek Bankası : Çekin ait olduğu banka
Çek Banka Kodu : Çek bankası şubesi
Çek Banka Hesap No :Çek bankasına ait hesap numarası girilir
Çek Banka İsmi : Çek bankasının ismi girilir
Çek Banka Adresi : Çek bankasının adresi girilir
Vade Tarihi : Çekin vade tarihi
G/Ç Tarihi : Çekin müşteriden alındığı tarih
Vade :Çekin gün olarak vadesi
Ödeme Temel Tarihi : Çekin ödeneceği temel tarih girilir
Çek Sahibinin Kodu : Çek sahibi sistemde tanımlı bir müşteri ya da tedarikçi 
ise müşteri/tedarikçi kodu
Çek(Borç) Sahibinin Adı : Çek sahibinin adı girilir
Çek(Borç) Sahibinin Soyadı : Çek sahibinin soyadı girilir
Açıklama : İşlem açıklaması
Muhasebe Fişi Göster : Çek & senet işlemleri kaydedilirken oluşan muhasebe 
fişi görüntülenmek istenirse bu seçenek işaretlenmelidir.
Yeni çek girişi : Portföye çek girişi sırasında bu seçenek işaretlenmelidir.
Çek & Senet Kopyala : Sistemde var olan çekler üzerinde işlem 
yapılacaksa,çek bilgilerini var olan çeklerden kopyalamak için kullanılır."Çek & 
Senet Kopyala" tuşuna basıldıktan sonra gelen FINT14 uygulaması ekranından 
ilgili çekler seçilir ve OK tuşuna basılır.
Toplam Tutar : İşlem yapılan çeklerin ortalama tutar bilgisi.
Ortalama Vade Günü : İşlem yapılan çeklerin ortalama vade günü bilgisi.
Ortalama Vade Tarihi : İşlem yapılan çeklerin ortalama vade tarihi bilgisi.
Güncelle : "Toplam Tutar","Ortalama Vade Günü","Ortalama Vade Tarihi" 
alanlarındaki değerleri günceller.
Kaydet işlemi ile çek işlemleri muhasebeye yeni bir fiş olarak kaydedilir.

2.4. Envanter Belgeleri Muhasebeleştirme (FINT10)

Bkz. INVT11.

2.5. Yaşlandırma Raporu (FINT12)

2.5.1. Tanım

Yaşlandırma raporu, müşteri  veya tedarikçi hesapları  üzerinde; mevcut 
cari bakiyelerin, açık faturalar ve
vadelerin göz önüne alınmasıyla oluşturulmuş dönemsel bir analiz raporudur.

Firma : Firma kodu
İA  : Raporun çekileceği iş alanı ( Sadece belirli bir iş alanı için yaşlandırma 
analizi yapılabilir )
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Hesap Tipi : Yan defter hesap tipi (Müşteri / Tedarikçi)
Müş/Ted No : Raporun çekileceği müşteri veya tedarikçi kodu / kodları
T/D Hesap : Raporun çekileceği müşteri veya tedarikçi kodunun ait olduğu tek 
düzen hesap karşılığı
T/D Hesap : Raporun çekileceği başlangıç tarihi
Temel Tarih : Yaşlandırma analizine temel teşkil eden tarihtir. Temel tarihteki 
bakiye alınır ve dönemler bu tarihten önce ve sonra olmak üzere gruplanır.
Gün : Yaşlandırma analizi dönemlerini oluşturan gün sayısı (7- haftalık; 30 - 
aylık, vs). Müşteri veya tedarikçilerin ortalama vadeleri kadar seçilmesi önerilir.
Tutar : Rapor Cari hesabın yevmiye değerleri üzerinden çalışır.
Açık Tutar : Rapor Cari hesabın açık (ilişkilendirilmemiş) değerleri üzerinden 
çalışır.
Borçlar : Rapor Cari hesabın borç kalemleri üzerinden çalışır.
Alacaklar : Rapor Cari hesabın alacak kalemleri üzerinden çalışır.
Bakiye : Rapor Cari hesabın bakiyesi üzerinden çalışır.

2.5.2. Yaşlandırma Fonksiyonu

Yaşlandırma analizi,  verilen kriterlere uygun müşteri  veya tedarikçileri, 
ana kayıtlar üzerinden listelerken;
- ilgili müşterinin mevcut bakiyesi,
- temel tarihten öncesine düşen beş dönemdeki (verilen gün sayısına göre) 
fatura / açık fatura tutarlarını,
- vadesi geçmiş açık faturalar toplamını,
- temel tarihten sonrasına düşen beş dönemdeki (verilen gün sayısına göre) 
fatura / açık fatura tutarlarını,

− vadesi gelecek açık faturalar toplamını gösterir.

Dönem sayısı temel tarihten önce ve sonra beşer dönemlik aralıklara 
bölünür. Temel tarih vadesi gelecek
bakiye dönemi içinde yer alır.

Geçmiş dönem 5, geçmişten temel tarihe kadar olan süreyi, gelecek 
dönem 5 ise, temel tarihten geleceğe
kadar olan süreyi gösterir.

Sistem yaşlandırma analizi raporunda açık faturaları tespit ederken iki 
metod uygular :

- Sistemde faturalar, ödemeler ile birebir ilişkilendiriliyorsa, herhangi bir 
problem yoktur,statüsü açık olan faturalar üzerinden analiz yapılır.
- Sistemde faturalar, ödemeler ile birebir ilişkilendirilmiyorsa, ilişkilendirmenin 
tarih sırasına göre yapıldığı farz edilir.
Yaşlandırma analizi tablosunda yer alan bilgiler sırasıyla şöyledir :
M/T No : Müşteri veya tedarikçi numarası
İsmi : Müşteri veya tedarikçi ismi
Bakiye : Müşteri/tedarikçinin verilen firma, iş alanı ve mali yıl itibariyle 
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bakiyesi
Dön-5 : 01.01.1975 ile 5. Geçmiş dönem başlangıcına kadar olan süreyi ifade 
eder. Vadesi bu döneme düşen fatura tutarıdır.
Dön-4 : 4. Geçmiş dönem aralığındaki süreyi ifade eder. Vadesi bu döneme 
düşen açık fatura tutarıdır.
Dön-3 : 3. Geçmiş dönem aralığındaki süreyi ifade eder. Vadesi bu döneme 
düşen açık fatura tutarıdır.
Dön-2 : 2. Geçmiş dönem aralığındaki süreyi ifade eder. Vadesi bu döneme 
düşen açık fatura tutarıdır.
Dön-1 : 1. Geçmiş dönem aralığındaki süreyi ifade eder. Vadesi bu döneme 
düşen açık fatura tutarıdır.
V.Geç.Bakiye : Dön-5 + Dön-4 + Dön-3 + Dön-2 + Dön-1 Vadesi temel 
tarihten önceye açık faturaların tutarıdır.
Dön-1 : 1. Gelecek dönem aralığındaki süreyi ifade eder. Vadesi bu döneme 
düşen açık fatura tutarıdır.
Dön-2 : 2. Gelecek dönem aralığındaki süreyi ifade eder. Vadesi bu döneme 
düşen açık fatura tutarıdır.
Dön-3 : 3. Gelecek dönem aralığındaki süreyi ifade eder. Vadesi bu döneme 
düşen açık fatura tutarıdır.
Dön-4 : 4. Gelecek dönem aralığındaki süreyi ifade eder. Vadesi bu döneme 
düşen açık fatura tutarıdır.
Dön-5 : 5. Gelecek dönemden 01.01.2030 aralığındaki süreyi ifade eder.Vadesi 
bu döneme düşen fatura tutarıdır.
V.Gel.Bakiye: Dön-1 + Dön-2 + Dön-3 + Dön-4 + Dön-5. Vadesi temel tarih 
ve temel tarihten sonraya düşen açık faturaların tutarıdır.
Analiz tablosundaki son mavi satır ise tabloda yer alan tutarların toplamıdır.
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2.6. Resmi Defterler (FINT13)

Yevmiye  Defteri  ve  Defter-i  Kebir  olarak  isimlendirilen  Resmi  Defter 
raporlarının oluşturulduğu ve yazılı
metin olarak alınmasının sağlandığı uygulamadır.

2.6.1. Ekrana Giriş

Uygulamanın  ana  ekranında  3  adet  seçenek  bulunur.  Bu  seçenekler; 
"Yevmiye  Defteri  Numaralandırma",  "Yevmiye  Defteri  Dökümü"  ve  “Kebir 
Defteri  Dökümü"  olarak  isimlendirilmişleridir.  Bu  tuşlara  basıldığında  "Resmi 
Defter Basımı" ekranı işleme uygun olarak değişmektedir.
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2.6.2. Yevmiye Defteri Numaralandırma

Resmi  Defter  basımı  ekranında,  her  üç  tuşa  basıldığında  değişmeyen 
alanlar şunlardır;
Firma Kodu : Firma kodunun yazıldığı alandır.
Mali Yıl : Resmi Defter işleminin yapıldığı yıl bilgisinin girildiği alandır.
Başlama : Resmi Defter işleminin yapıldığı başlangış döneminin belirtildiği 
alandır.
Bitiş : Resmi Defter işleminin yapıldığı bitiş döneminin belirtildiği alandır.
Yevmiye Defteri bastırmadan önce Muhasebe hareketlerine Yevmiye Numarası 
verilmesi gerekmektedir.

"Yevmiye  Defteri  Numara  Verme"  tuşu  ile  açılan  ekranda  yukarıdaki 
alanlara ek olarak İptal fişlerinin numaralandırılma durumunu belirten seçenek 
alanı  bulunur.  İptal  fişleri  için  "Numaralandırılsın"  seçeneği  işaretlendiğinde, 
iptal  edilen  muhasebe  fişlerine  yevmiye  numarası  verilir;  diğer  seçenek 
"Numaralandırılmasın"  seçildiğinde  iptal  edilen  fişlere  yevmiye  numarası 
verilmez. Mali yıl ve dönem bilgileri girildikten sonra "OK" tuşuna basıldığında 
Yevmiye Numaralandırma işlemi yapılır ve işlem tamamlandıktan sonra ekranda 
mesaj ile hangi numaraların verildiği belirtilir.

Mali yılın açılış fişlerine yevmiye numarası verilirken 1 sayısından başlanır 
ve devam eder. Ara dönemler için yevmiye numarası verildiğinde, bir önceki 
dönemdeki en yüksek yevmiye numarası bulunur ve bu değer artırılarak 
numaralandırma işlemi yapılır. Yevmiye Numarası verildikten sonra "Yevmiye 
Defteri" tuşu ile yevmiye defteri basım işlemi yapılabilir. Yevmiye Defteri tuşu 
ile açılan Resmi Defter Basımı ekranında firma, mali yıl ve dönemler alanlarına 
ek olarak defter basımına ilişkin "Yevmiye Madde Aralığı" işaret alanları ile iptal 
fişlerinin basımına ilişkin seçenek alanı bulunur. "Yevmiye Madde Aralığı" 
işaretlendiğinde, Yevmiye numara aralığını belirten iki tane alan ekranda belirir. 
Bu alanlara yevmiye numara aralığı verilerek istenilen yevmiye numara aralığı 
için yevmiye defteri basılması sağlanır. Yevmiye numara aralığı belirtilirken 8 
haneli rakamlar kullanılmalıdır. Örnek olarak, 10 ve 20 yevmiye numaralı 
fişlerin basılması için yevmiye aralığı alanlarına 00000010 ve 00000020 
yazılmalıdır. İptal fişlerinin yevmiye defterinde gösterilmesini sağlamak için 
İptal fişleri "Gösterilsin" seçeneği işaretlenir, "Gösterilmesin" seçeneği 
işaretlendiğinde iptal fişleri yevmiye defterinde yer almaz.

Defter-i Kebir basımı için "Defter-i Kebir" tuşuna basılır ve Resmi Defter 
Basım ekranı açılır. Yevmiye Defteri basımında olduğu gibi iptal fişleri gösterim 
seçenekleri Defter-i Kebir basımı için de kullanılır. Farklı olarak, "Ara dönem" 
işareti ile "Kebir Hesap Aralığı" belirtilir ve hesap aralığı alanlarına sadece 3 
karakterli "Ana hesap" bilgileri girilir. "Liste göster" işaretlendiğinde ise seçilen 
kriterlere uygun olan ve Defter-i Kebir için kullanılan muhasebe hareketleri 
FINT13D004 "Defteri Kebir" ekranında listelenmektedir.
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2.6.3. Yevmiye Defterleri

Resmi  Defter  Basımı  ekranında  belirtilen  kriterlere  uygun  muhasebe 
kayıtlarının listelendiği Yevmiye Defteri ekranı üst kısmında Firma, Firma Adı, 
Mali  Yıl,  Dönem Aralığı  bilgileri  bulunur.  Bu  bilgiler  önceki  ekrandan  gelen 
bilgiler  olduğu  için  bilgi  amaçlıdır  ve  değiştirilemezler.  Bu  bilgilerin  hemen 
altında "Yazdır" tuşu ve "Önizleme" işareti bulunur. Önizleme işaretlenip yazdır 
tuşuna basıldığında  yevmiye  defteri  basıma  uygun  olarak  hazırlanmış  rapor 
şeklinde  ekrana  yansıyacaktır.  Muhasebe  kayıtlarının  listelendiği  tabloda  ise 
sırasıyla Tarih, Yevmiye No, Tekdüzen Hesap, Hesap, Hesap Adı, Borç, Alacak, 
Para  Birimi,  Belge  Tipi,  Belge  Numarası  ve  Fiş  Açıklaması  kolonları 
bulunmaktadır. Ekranın en altında ise tabloda listelenmiş muhasebe kayıtlarının 
toplam Borç, Alacak ve Bakiye tutarlarının gösterildiği alanlar yer almaktadır.

2.6.4. Kebir Defteri

Resmi  Defter  Basımı  ekranında  belirtilen  kriterlere  uygun  muhasebe 
kayıtlarının listelendiği Defter-i Kebir ekranı üst kısmında Firma, Firma Adı, Mali 
Yıl, Dönem Aralığı bilgileri bulunur. Bu bilgiler önceki ekrandan gelen bilgiler 
olduğu  için  bilgi  amaçlıdır  ve  değiştirilemezler.  Bu  bilgilerin  hemen  altında 
"Yazdır" tuşu ve "Önizleme" işareti bulunur. Önizleme işaretlenip yazdır tuşuna 
basıldığında yevmiye defteri basıma uygun olarak hazırlanmış rapor şeklinde 
ekrana  yansıyacaktır.  Muhasebe  kayıtlarının  listelendiği  tabloda  ise  sırasıyla 
Yevmiye  No,  Tarih,  Tekdüzen  Hesap,  Hesap,  Hesap  Adı,  Borç,  Alacak,  Para 
Birimi, Belge Tipi, Belge Numarası, Belge Kalem Numarası ve Fiş Açıklaması 
kolonları bulunmaktadır. Ekranın en altında ise tabloda listelenmiş muhasebe 
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kayıtlarının toplam Borç, Alacak ve Bakiye tutarlarının gösterildiği alanlar yer 
almaktadır.

2.7. Çek Senet Dökümü (FINT14)

Sistemde var olan çek & senetleri listelemekte ve raporlamakta kullanılır.

2.7.1. Ekrana Giriş

Alan Açıklamaları:
Firma Kodu : Firma kodu bilgisi
Is Alani : İş alanı bilgisi
Harici Belge No : Çekin numarası
Yevmiye Tarih Araligi : Çekin yevmiye tarihi aralığı
Vade Tarih Araligi : Çekin vade tarihi aralığı
Kağıt Tipi : Çek veya senet olduğu bilgisi
İşlem Bankası : Varsa çekin verildiği banka ve çek bankası alt alta girilir
Muhasebe Belgesi : Çekin ait olduğu muhasebe belgesi tipi ve numarası.
Rap PBr. : Raporun alınmak istendiği para birimi
Sistem No : Çek senet sistem numarası
Tutar (BPBr) : Çek tutarı
Çek Statüsü : Çek statüsü bilgisi
Tarihçe : Yürütülmüş çeklerin geçirdiği ara işlemler de görüntülenir. Çekler ileri 
yürütüldükçe, eski çek satırlarının statüsü kapatılır.Tarihçe çeki işaretli değilken 
sadece statüsü açık kayıtlar listelenmektedir.
Ortalama Vade Günü : Listelenen kayıtlar için ortalama vade günü
Ortalama Vade Tarihi :Listelenen kayıtlar için ortalama vade tarihi
Toplam : Listelenen kayıtların tutarları toplamı
Griddeki Alan Açıklamaları
B.Tipi :Belge tipi
Belge No : Belge No
Vade Tarihi : Vade tarihi
Öde/Tah Tar. : Ödeme /Tahsilat tarihi
Ç/S No : Çek/Senet numarası
Tutar : Çek tutarı
B.Pbr : Çek para birimi
Tutar(FPbr) : Firma para biriminde tutar
F.Pbr : Firma para birimi
Blg Tar : Belge tarihi
T.Tarih : Temel tarih
Müş/Ted No : Müşteri/Tedarikçi numarası
Müş/Ted Adı :Müşteri/Tedarikçi adı
Banka Kd :Banka gurubu kodu
B.Adı : Banka Adı
B.Banka Kd : Çek bankası kodu
B.Banka Adı : Çek bankası adı
Hes.Tip : Hesap Tipi
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Hesap : Hesap Numarası
Hes Adı : Hesap Adı
Oluşt.tar : Oluşturulma tarihi
Oluşturan : Oluşturan
Stat : Çek statüsü

2.8. Riskli Cari Hesaplar Listesi (FINT19)

Riskli  cari  hesaplar  listesi,  verilen  tarih  itibarıyla  müşterilerin  risk 
durumlarını gösteren bir dökümdür.

2.8.1. Ekrana Giriş

Komut  satırından  FINT19  yazılıp  Giriş  tuşuna  basılarak  uygulama 
ekranına girilir.
Arama Kriterleri
Firma Kodu : Firma Kodu
İA : İş Alanı
Müşteri : Müşteri Numarası ve İsimi
Müş.Grubu : Müşteri Grubu
Mali Yıl : Muhasebe Yılı
Riskli Cari Hesaplar listesi üzerinde izlenmesi istenen bilgiler aşağıdaki şekilde 
özetlenebilir:
Müşteri : Müşteri hesap numarası.
İsmi : Müşteri hesap ismi.
Hesap Bakiyesi: Müşterinin hesabının o günkü tarih itibariyle bakiyesini 
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gösterir.
Ödenmemiş Senetler : Müşteri ile ilgili senetlerden henüz tahsil edilemeyen 
senetlerin toplamıdır.
Ödenmemiş Müş. Çekleri: Müşteri ile ilgili çeklerden henüz tahsil edilemeyen 
çeklerin toplamıdır.
Açık Fatura : Henüz Muhasebeleştirilmemiş fatura tutarları toplamıdır.
Açık İrsaliye : Henüz faturalaştırılmamış irsaliye tutarları toplamıdır.
Açık Sipariş : Henüz irsaliyesi kesilmemiş sipariş tutarları toplamıdır.
Toplam Risk : Müşterinin bakiyesi ile ödenmeyen çek ve senetlerinin 
toplamıdır.
Kredi Limiti : Müşteriye verilen kredi limitini gösterir.Kredi limiti 
müşteri/tedarikçi ana kayıtlarında muhasebe sekmesinde tanımlanmaktadır.

2.9. Muhasebe Dönem Sonu Kapanış İşlemleri (FINT20)

IAS  sisteminde  muhasebede  ayarlama  kayıtlarının  yapılması  ,  Gelir  / 
Gider  Hesapları  Kar/Zarar  hesaplarına  devredilmesi  ve  daha  sonra  hesap 
bakiyelerinin  kapanış  yevmiye  kayıtlarıyla  kapatılması  ve  yıl  başında  açılış 
yevmiye kayıtlarının düzenlenmesi  işlemleri  sırasıyla bu uygulama ekranı  ile 
yapılır.
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2.9.1. Ekrana Giriş

Yeni Kayıt Giriş : 
Firma : Firma kodu

Dönem Kapanışı Yapılacak Hesaplar :
1 - Müşteri/Tedarikçi Hesapları :Müşteri ve tedarikçi hesaplarını kapama işlemi 
için bu seçenek işaretli olmalıdır.
2 - Tüm Hesaplar : Muhasebedeki tüm hesapları kapama işlemi için bu seçenek 
işaretli olmalıdır.
3 - Tüm Hesaplar (Şablon) : Dönem kapanışı veya hesap aktarımı işlemleri 
için , Hesap Aktarım Şablonu kullanılacaksa bu seçenek işaretli olmalıdır.
Dönem Kapanışı Tarih Kapsamı :
1 - Yıl Kapama : Mali yıl alanına yazılan yılın tamamı için
2 - Dönem Kapama : Mali yıl alanına yazılan yıl ve dönem aralığı alanına 
yazılan başlangıç dönemi ve bitiş dönemi arasındaki zaman dilimi için
3 - Tarih Aralığı : Kayıt Tarihi Aralığı alanına yazılan başlangıç ve bitiş tarihleri 
arasındaki zaman dilimi için dönem kapanışı ya da hesap aktarım işlemi yapılır.
Mali Yıl : Dönem kapanışı ya da hesap aktarım işleminin yapılacak mali yıl
Dönem Aralığı : Dönem kapanışı ya da hesap aktarım işlemi yapılacak dönem 
aralığı
Kayıt Tarih Aralığı : Dönem kapanışı ya da hesap aktarım işlemi yapılacak 
tarih aralığı
Hesap Aktarım Şablonu : dönem kapanışı veya hesap aktarımı sırasında 
kullanılacak Hesap Aktarım
Şablonu (IASFIN022) bilgisi
Dövizli Bakiyeler İçin Kapanış İşlemi Türü :
1 - Kendi PBr'de Kapat/Aktar : Dövizli hareketlerin bakiyesi kendi para 
birimlerinde gruplanarak toplanıp, herbir para birimi için ayrı kapanış veya 
aktarım satırları oluşturulur.
2 - Firma PBr'de Topla : Dövizli hareketlerin bakiyesi firma para biriminde 
toplanarak kapanış veya aktarım işlemi gerçekleştirilir.
Mlyt.Mrkz. Bazında Grupla  : Dönem kapanışı  ya da hesap aktarım işlemi 
herbir maliyet merkezi ayrı ayrı yapılacaksa bu seçenek işaretlenir.

Yukarıdaki alanlar doldurulduktan sonra OK butonu ile kapanış veya aktarım 
satırları oluşturulur ve listelenir.
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2.9.2. Yıl Sonu İşlemi Detay

Firma : Firma Kodu
Mali Yıl : Dönem kapanışı ya da hesap aktarım işleminin yapıldığı mali yıl
Borç Toplamı : Dönem kapanışı ya da hesap aktarımı yapılacak hesaplara ait 
borç toplamı
Alacak Toplamı : Dönem kapanışı ya da hesap aktarımı yapılacak hesaplara 
ait alacak toplamı
Bakiye : Dönem kapanışı ya da hesap aktarımı yapılacak hesaplara ait bakiye 
toplamı gridde dönem kapanışı ya da hesap aktarımı sonucunda oluşacak 
muhasebe hareketleri listelenmektedir.

Dönem sonu kapanışı  işlemlerinde,  hesabın  bakiyesinin  kapatılabilmesi 
için  bu bakiye ile  ters  yönlü bir  finans  satırı  üretilmektedir.  Hesap aktarımı 
işlemlerinde  her  bir  işlem  için,  öncelikle  kaynak  hesabın  kapatılması  için, 
dönem sonu kapanışında olduğu gibi bakiye ile ters yönlü bir finans satırı ve 
aktarımın yapılacağı hedef hesap için hesap bakiyesi ile aynı yönlü bir finans 
satırı olmak üzere toplam iki satır üretilir.
İş Alanı : İş alanı bilgisi.Dönem kapanışı ya da hesap aktarımı işlemi her bir iş 
alanı için ayrı hesaplanır.
Kaynak HT : Kaynak Hesap Tipi
Kaynak Hesap No. : Bakiyesi kapatılacak veya yansıtma hesaplarına 
aktarılacak hesap numarası.
Hedef HT : Hedef Hesap Tipi.Dönem sonu kapanışında ve hesap aktarımı 
işlemi için oluşan ilk satırda bu alan bilgi amaçlıdır ve kaynak hesapla aynı 
tiptedir.
Hedef Hesap No. : İşlem hesap aktarım işlemi ise aktarımın yapılacağı hesap 
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numarası bilgisi. Dönem
sonu kapanışında ve hesap aktarımı işlemi için oluşan ilk satırda bu alan bilgi 
amaçlıdır ve kaynak hesapla aynıdır .
Tutar (B.PBr) : Hesabın kapanacak veya aktarılacak bakiyesi (Belge para 
biriminde)
Tutar (F.PBr) : Hesabın kapanacak veya aktarılacak bakiyesi (firma para 
biriminde)
P.Br : Dönem kapanışı ya da hesap aktarımı işlemi dövizli bakiyeler için ayrı 
ayrı yapılıyorsa, işlemin yapıldığı para birimi, diğer türlü firma para birimi
B/A : Borç/Alacak .Dönem sonu kapanışında ve hesap aktarımı işlemi için 
oluşan ilk satırda hesabın bakiyesi ile ters yönü, hesap aktarımı işlemi için 
oluşan ikinci satırda hesap ile aynı yönü gösterir.
Hesap İsmi : Kaynak hesap ismi
MM Tesis : Dönem kapanışı ya da hesap aktarımı işlemi "Mlyt.Mrkz. Bazında 
Grupla" seçeneği ile gruplanarak yapılıyorsa bakiyenin ait olduğu maliyet 
merkezi tesisi bilgisi
Mlyt.Mrkz :Dönem kapanışı ya da hesap aktarımı işlemi "Mlyt.Mrkz. Bazında 
Grupla" seçeneği ile gruplanarak yapılıyorsa bakiyenin ait olduğu maliyet 
merkezi bilgisi
Açıklama : İşlem açıklaması.Varsayılan değerini hesap aktarım şablonu 
açıklamasından alır. Muhasebeye kaydedilmek istene işlemlere ait satırlar 
seçilerek kaydet butonu aracılığıyla muhasebeye kaydedilir.
Dönem Başlangıcı Açılışı İşlemleri
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Açılış fişi kapanış fişi ile miktarları aynı fakat bakiyesi ters yönlü bir fiştir. 
Açılış fişi oluşturmak için FINT02 uygulamasından kapanış fişi listelenip,yeni fiş 
oluştur'la gelen ekranda "Ters Yönde Referans Al" seçeneği ile oluşturuşur.

2.10. Teminat Mektupları (FINT18)

Alınan  veya  Verilen  Teminat  Mektupları  bilgilerini  yönetmek  için 
hazırlanmış uygulamadır.

2.10.1. Ekrana Giriş

Teminat  Mektupları  ekranında  listelemek  için  kriter  giriş  alanları, 
fonksiyonel  tuşlar  ve  listeleme  sonuçlarını  gösteren  tablo  bulunmaktadır. 
Sistemde tanımlanmış Teminat  Mektuplarını  listelemek için kullanılan alanlar 
aşağıdadır;

Firma : Firma kodunu belirtir.
BT : Belge Tipini belirtir.
Belge No Aralığı : Belge Numara aralığı belirten iki adet alan bulunmaktadır.
Orj.Belge No : Teminat Mektubu'nun orjinal numarasını belirtir.
Müşteri/Tedarikçi : Teminat Mektubu alınan Müşteri veya verilen Tedarikçi 
kodunu belirtir.
İsim : Müşteri ve Tedarikçi'nin ismini belirtir.
Belge Tarihi : Belge Tarihi alanıdır.
Vade Tarih Aralığı : Teminat Mektubu'nun vade tarih aralığını belirten iki adet 
tarih alanı bulunur.
Belge Tutarı : Teminat Mektubu'nun tutarını belirten alandır.
İş Alanı : İş alanını belirtir.
P. Br. : Teminat Mektubu'nun Para Birimini belirtir.
Belge Statüsü : Teminat Mektubu'nun portföyde, iptal edildi veya silindi 
olarak tanımlanmış durum
belirten alandır.
Açıklama : Teminat Mektubu'na ait açıklama alanıdır.
Oluşturan : Teminat Mektubu'nu sisteme tanımlayan kişiyi belirten alandır.
Alınan Teminat/Verilen Teminat : Teminat Mektubu'nun alınan veya verilen 
teminat olduğunu belirten alandır. Listeleme kriterleri alanlarının altında Arama, 
Görüntüleme, Değiştirme, Yeni Teminat Mektubu tanımlama ve Yazdırma 
işlevlerini sağlayan fonksiyonel tuşlar bulunmaktadır. Bu tuşların altında da 
arama sonuçlarını listeleyen tablo bulunmaktadır. Teminat Mektupları'na ait 
bilgileri içeren tabloda bulunan kolonlar aşağıdadır;
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FK : Firma kodu
BT : Belge Tipi
Belge No. : Belge Numarası
İA : İş Alanı
Müşteri : Müşteri/Tedarikçi Numarası
İsmi : Müşteri/Tedarikçi ismi
Orj.Belge No. : Orjinal Belge Numarası
Belge Tar. : Belge Tarihi
Vade Tar. : Vade Tarihi
Belge Tutarı : Belge Tutarı
Para Br. : Para Birimi
Belge Tutarı (FPBr) : Firma Para birimi olarak Belge Tutarı
Statü : Belge Statüsü
Açıklama : Teminat Mektubu'nun açıklaması

2.10.2. Yeni Teminat Mektubu Girişi

Teminat  Mektupları  ekranından  "Yeni"  tuşuna basılarak  açılan  ekranda 
Teminat  Mektubu  tanımlamada  temel  olarak  kullanılan  alanların  bulunduğu 
ekran açılır. Teminat Mektubu giriş ekranında Firma Kodu, Belge Tipi ve Belge 
Numarası  alanları  bulunur.  Teminat  Mektubu'nun  belge  tipi  tanımında 
numaralandırma sistem tarafından yapılıyorsa Belge Numarası alanına birşey 
yazılmaz,  sistem  belge  numarasını  otomatik  olarak  belirler.  "Referans  ile 
oluştur"  işaretlendiği  zaman  Teminat  Mektupları  ekranında  seçilmiş  olan 
Teminat Mektubu bilgileri referans alınarak yeni Teminat Mektubu oluşturulur.
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2.10.3. Teminat Mektubu Bilgileri

Teminat Mektubu'na ait detay bilgileri içeren ekrandır. Teminat Mektupları 
ana ekranından Görüntüleme ve Değiştirme tuşlarına basılınıca direkt olarak 
detay bilgiler ekranı açılır. Yeni Teminat Mektubu girişi ekranından "OK" tuşuna 
basıldığında  da  detay  bilgiler  ekranı  açılmaktadır.  Ekranda  bulunan  alanları 
kısaca açıklayalım;

Firma Kodu : Firma Kodu alanıdır.
Belge Tipi/No : Belge Tipi ve Belge Numarası alanlarıdır.
Statü : Teminat Mektubu'nun portföyde, iptal edildi ve silindi olarak durumunu 
belirten alandır.
Açıklama : Teminat Mektubu'nun açıklama alanıdır.
Verilen Teminat/Alınan Teminat : Teminat Mektubu'nun verilen veya alınan 
olduğunu belirten alandır.
Orjinal Belge No : Teminat Mektubu üzerindeki orjinal Belge Numarasını 
belirten alandır.
İş Alanı : İş alanını belirtir.
Müşteri : Müşteri veya Tedarikçi kodu ve isminin belirtildiği alanlardır.
Vade Tarihi : Teminat Mektubu'nun vade tarihibi belirten alandır.
Belge Tarihi : Teminat Mektubu'nun belge tarihini belirten alandır.
Tutar : Teminat Mektubu'nun tutar alanıdır. Tutar alanı yanında para birimi 
alanı bulunur.
Oluşturan : Teminat Mektubu'nu sisteme tanımlayan kullanıcının belirtildiği 
alandır.
Değiştiren : Teminat Mektubu'nu değiştiren kullanıcının belirtildiği alandır.
Oluş. Tarihi : Teminat Mektubu'nun sisteme tanımlanma tarihini belirten 
alandır.
Değiş. Tarihi : Teminat Mektubu'nun değiştirildiği tarihi belirten alandır.
Teminat Mektubu detay bilgileri tanımlandıktan sonra, "Kaydet" tuşuna basılır 
ve Teminat Mektubu sisteme kaydedilir. Çıkış tuşu ile Teminat Mektupları 
ekranına geri dönülmektedir.
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2.11. Borç Alacak Belgeleri İlişkilendirme

Fatura  ve  ödeme  gibi  borç  ve  alacak  hareketlerinin  birbirleriyle 
ilişkilendirilmesini ve dolayısı ile ödeme
takibinin yapılması, geciken ödemelerden doğan kar ya da zararın takip 
edilmesi gibi işlemlerin yapıldığı uygulamadır.

2.11.1. Ekrana Giriş

Ekran ve Araç çubuğu üzerindeki fonksiyonlar:

Listeleme

Arama Kriterleri
Firma : Firma Kodu
HT : Hesap Tipi
Hesap Numarası : Hesap Numarası
Açıklama : Hesap Adı
KS : Kayıt Statüsü (0 - kapalı, 1 - açık)
Tarih/Dönem: Arama için tarih aralığı veya dönem aralığı kullanılacak bilgisi
Dönem Aralığı/Yıl : Dönem aralığı kullanılacaksa başlangıç,bitiş dönemler ve 
bu dönemlerin ait olduğu
mali yıl bilgisi girilir.
Tarih Aralığı : Kayıt tarihi aralığı kullanılacaksa başlangıç ve bitiş tarihleri 
bilgisi girilir.
Açık Tutar Toleransı(FPBr) : Açık tutarı belirtilen miktardan fazla olan 
kayıtların listelenmesi için tutar
bilgisi firma para biriminde bu alana girilir.
P.Br : Para Birimi
Sadece  Açık  Kalemler  :  Sadece  açık  kalemlerin  listenmesi  için  seçenek 
işaretli  olmalıdır.  Yukarıdaki  kriterlere  göre  yapılan  arama  sonucunda,  borç 
belgeleri  ekranda  üst  tabloda,  alacak  belgeleri  alttaki  tabloda  listelenir.Borç 
veya alacak belgelerinden tamamen ilişkilendirilip kapanmış olanlar yeşil renkli, 
kısmen ilişkilendirilmiş  olup açık  tutarları  mevcut  olanlar  sarı  renkli,  hiç  bir 
ilişkilendirmesi  olmayanlar  renksiz  olarak  gridde  listelenmektedir. 
Renklendirmeyle ilgili açıklama ekranda da bulunmaktadır.
Gridde şu detay bilgiler listelenir
B.Tipi : Muhasebe Belge Tipi
Belge No : Muhasebe Belge No
Kalem : Muhasebe belge kalemi
Muh. Kyt. T. : Muhasebe belgesi kayıt tarihi
Açık Tutar(BPBr) : Muhasebe kaleminin belge para birimi cinsinden açıkta 
kalan, eşlenmeyen tutarı
BPBr : Muhasebe kaleminin para birimi
Açık Tutar(FPBr) : Muhasebe kaleminin firma para birimi cinsinden açıkta 
kalan, eşlenmeyen tutarı
Açıklama : Muhasebe kaleminin açıklaması
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Belge T. : Muhasebe belgesi belge tarihi
Vade T. : Vade tarihi
Gün : Vade tarihine kaç gün kaldığı ya da vade tarihinin kaç gün geçildiği 
bilgisi
Belge Tutarı(BPBr) : Belge para birimi cinsinden tutar
Belge Tutarı(FPBr) : Firma para birimi cinsinden tutar
Eşlenen Tutar(BPBr) : Belge para birimi cinsinden eşlenmiş tutarı
Eşlenen Tutar(FPBr) : Firma para birimi cinsinden eşlenmiş
Satış Ft.Bl.Tip : Satış faturası belge tipi
Satış Ft.Bl.Num : Satış faturası belge numarası
Satış Sip.Tip : Satış siparişi tipi
Satış Sip.Num : Satış siparişi numarası
S.alma Ft.Bl.Tip : Satınalma faturası belge tipi
S.alma Ft.Bl.Num : Satınalma faturası belge numarası
S.alma Sip.Tip : Satınalma siparişi belge tipi
S.alma Sip.Num : Satınalma siparişi belge numarası
Dış Ft.No : Harici fatura numarası

2.11.2. İlişkilendirme

İlişkilendirilecek borç ve alacak belgeleri ekrandaki tablolardan seçilerek 
(birden fazla borç ve alacak belgesi seçilebilinir) "İlişkilendir" butonuna 
basılarak ilişkilendirme işlemi gerçekleştirilir.

F.PBr'den İlişkilendir : İlişkilendirme firma para birimi üzerinden yapılacaksa 
bu seçenek işaretli olmalıdır.
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Kur Farkı Fişi Oluştur : İlişkilendirme sırasında kur farkı oluşuyorsa bu kur 
farkının muhasebeye kaydedilebilmesi için bu seçeneğin işaretli olması 
gerekmektedir. Kur farkını muhasebeye kayıt sırasında kullanılacak kayıt 
anahtarı, belge tipi, kayıt tarihi bilgileri otomatik olarak açılan ekrana girilerek 
muhasebe fişi oluşturulur. Bu ekranda "Muhasebe Fişini Göster" seçeneği 
işaretlenerek oluşacak fiş onaylanmak üzere görüntülenebilir.

2.11.3. Detay

Borç hareketi seçilip "Detay (Borç)" butonu veya alacak belgesi seçilip 
"Detay (Alacak)" butononu ile belgeye ve ilişkilerine ait şu detay bilgiler ekrana 
akar;

Belgeye Ait Detay Bilgiler

Firma : Firma Kodu
Belge Tipi : Muhasebe Belge Tipi
Belge No : Muhasebe Belge No
Kalem : Muhasebe Kalem No
Borç/Alacak : Belgenin borç veya alacak belgesi olduğunu belirtir.
Açıklama : Belge açıklaması
Belge Tutarı (BPBr) : Muhasebe kaleminin belge para birimi cinsinden tutarı
Eşlenen Tutar (BPBr) : Muhasebe kaleminin belge para birimi cinsinden 
eşlenmiş tutarı
Açık Tutar (BPBr) : Muhasebe kaleminin belge para birimi cinsinden açıkta 
kalan, eşlenmeyen tutarı
Belge Tutarı (FPBr) : Muhasebe kaleminin firma para birimi cinsinden tutarı
Eşlenen Tutar (FPBr) : Muhasebe kaleminin firma para birimi cinsinden 
eşlenmiş
Açık Tutar (FPBr) : Muhasebe kaleminin firma para birimi cinsinden açıkta 
kalan, eşlenmeyen tutarı
Muh. Kayıt Tarihi : Muhasebe kaleminin kayıt tarihi
Belge Tarihi : Muhasebe kaleminin belge tarihi
Belge Para Birimi : Muhasebe kaleminin para birimi ve bu para biriminden 
firma para birimine kur çevrim oranı bilgisi beraber listelenir.
Kur Tarihi : Muhasebe kaleminin kur bilgisinin alınacağı tarih
Firma Para Birimi : Firma para birimi bilgisi

Belge İlişkilerine Ait Bilgiler

Muhasebe kaleminin eşlendiği muhasebe kaydı, ilişkilendirme kaydıyla birlikte 
gridde listelenir. Griddeki
bu bilgiler;

İlişkilendirilen diğer belgeye ait alanlar
Belge Tipi,Belge No, Kalem, Pbr, Kayıt Tutarı,Kayıt Tarihi, Açıklama
İlişkilendirme Kaydına ait Alanlar
Eşleme N : İlişkilendirme Numarası
P Br : İlişkilendirmeye esas para birimi
Eşlenen Borç Tutar (BPBr) : İlişkilendirmede borç tarafında ne kadarlık bir 
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ilişkilendirme yapıldığı bilgisi (borç belgesi para biriminde)
Eşlenen Alacak Tutar (BPBr) : İlişkilendirmede alacak tarafında ne kadarlık 
bir ilişkilendirme yapıldığı bilgisi (borç belgesi para biriminde)
Eşlenen Borç Tutar (FPBr) : İlişkilendirilen borç tutarı (firma para 
biriminde )
Eşlenen Alacak Tutar (FPBr) :İlişkilendirilen alacak tutarı (firma para 
biriminde )
Değerlenen Borç Tutar : Hesapta değerleme yapılmışsa, ilişkilendirilen borç 
tutarının ne kadar değerlendiği (firma para biriminde)
Değerlenen Alacak Tutar : Hesapta değerleme yapılmışsa, ilişkilendirilen 
alacak tutarının ne kadar değerlendiği (firma para biriminde)
Kur Farkı Borç : İlişkilendirme sonucunda oluşan kur farkı karı miktarı
Kur Farkı Alacak : İlişkilendirme sonucunda oluşan kur farkı zararı miktarı
Muh Belge T. : Kur farkı fişi belge tipi
Muh Belge No : Kur farkı fişi belge numarası
Oluşturma T : İlişkilendirme tarihi
Oluşturan : İlişkilendirmeyi oluşturan
Değiştirme T : İlişkilendirme değişikli tarihi
Değiştiren : İlişkilendirmeyi değiştiren

Araç Çubuğu Üzerindeki Fonksiyonlar

Detay : Detayı görüntülenen belgenin ilişkilendirildiği, gridde listelenen 
belgelerden seçilen belgeye ait detay bilgiler ve ilişkilendirmeler aynı ekranda 
listelenir.

İlişkiyi Kaldır : İlişki kaydını silerek, İlişkilendirilmiş fişlerin açık tutarlarını 
eski durumuna getirir.İlişkilendirmenin silinebilmesi için öncelikle bu 
ilişkilendirmeye ait var olan kur farkı fişinin muhasebeden silinmiş olması 
gerekmektedir.

Muhasebeye Kaydet : İlişkilendirme sonucunda oluşmuş kur farkını 
muhasebeye kaydeder.Bu işlem sırasında kullanılacak kayıt anahtarı, belge tipi, 
kayıt tarihi bilgileri otomatik olarak açılan FINT22D003 ekranından girilerek 
muhasebe fişi oluşturulur.FINT22D003 ekranında "Muhasebe Fişini Göster" 
seçeneği işaretlenerek oluşacak fiş onaylanmak üzere görüntülenebilir.

Muhasebeden Sil : Kur farkı fişini muhasebeden siler.
Muhasebe ters kayıt : Kur farkı silme işleminin muhasebeye ters kayıtla 
yapılacağını belirtir.
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2.11.4. Seçilen Borç/Alacak Açık Tutar Toplamı – Ortalama Vadesi

Seçilen borç ve alacak belgelerine ait tutarlar toplamınını ve ortalama 
vadeleri (gün bazında) hesaplar ve ekranda gösterir.

Toplamlar eğer tüm belgeler aynı para biriminde ise belge para biriminde, 
diğer türlü firma para biriminde hesaplanır.

Borç Toplamı : Seçili borç belgeleri toplamı
Alacak Toplamı : Seçili alacak belgeleri toplamı
Bakiye : “Borç Toplamı” ile “Alacak Toplamı” farkına eşittir.
Borç Vadesi : Seçilen borç hareketlerinin ortalama vadesi
Alacak Vadesi : Seçilen alacakhareketlerinin ortalama vadesi
Ort. Vade : Seçilen hareketlere ait toplam ortalama vade
Tarih : Seçilen hareketlerin ortalama vade tarihi

2.11.5. Yazdır

Ekranda listelenen tüm borç ve alacak hareketlerinin ilişkileriyle birlikte 
yazdırılmasını sağlar.Raporda öncelikle borç hareketleri ve varsa onlara ait 
ilişkilendirmeler listelenir. Daha sonra hiçbir ilişkilendirmesi bulunmayan alacak 
hareketleri listelenir.
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2.12. B Form (FINT23)

Maliye Bakanlığı tarafından istenilen B Form raporunu doldurmak için 
gerekli bilgileri ekrana getiren uygulamadır.

B Form raporunda Satın alma faturalarının muhasebeleştirilmesi sonucu 
oluşan muhasebe kayıtları dikkate alınır ve Tedarikçi bazında belge sayısı ve 
belge tuarları toplam rakamları listelenir.

2.12.1 Ekrana Giriş

B Form ekranında listeleme için kullanılan arama kriterleri aşağıdadır;

Form Tipi : Ba veya Bs form tipi seçilir
Firma : Firma Kodu
Mali Yıl : Mali Yıl bilgisi
Mali Dönem Aralığı : Mali dönem aralığı
Yıl Haddi : Bu alana yazılan rakamdan daha küçük toplam rakamına sahip 
tedarikçilerin/müşterilerin listelenmediği Tolerans tutar alanıdır.
İndirilecek/Hesaplanan KDV : İndirilecek ve hesaplanan kdv'lerin hesap 
numaralarının girildiği alandır.

Seçim kriterleri belirlendikten sonra Arama tuşuna basıldığında, belirtilen 
mali yıl içinde satın alma işlemleri ve cari bilgileri ele alınır. Cari bazında 
gruplama yapılarak, cari için kaç tane belge girişi yapılmış ve bu belgeler 
sonucu oluşan toplam tutar bilgileri hesaplanarak ekrandaki tabloya listelenir. 
Bu bilgilere paralel olarak tabloda aşağıdaki kolonlar bulunmaktadır.

Müşteri/Tedarikçi Adı : Tedarikçi kodu belirtilir.
Açıklama : Müşteri/Tedarikçinin ismi belirtilir.
Ülke : Müşteri/Tedarikçinin ülke kodu belirtilir.
Belge Sayısı : Mali yıl içide Müşteri/Tedarikçi ile ilgili kaç tane satınalma 
belgesi bulunduğu belirtilir.
Belge Toplamı : Mali yıl içide Müşteri/Tedarikçi ile ilgili belgelerdeki tutarlar 
toplamını belirtilir.
Yazdırma tuşuna basılarak ekrandaki bilgiler rapor olarak da basılabilmektedir.
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2.13. Hesap Toplamları Düzenleme (FINT25)

IAS sisteminde muhasebe kayıtları yapıldıktan sonra raporların 
üretilmesinde performans artışı sağlayabilmek için raporlar alınmadan önce 
çalıştırılması gereken uygulama ekranıdır. Hesap Toplamları Düzenleme 
uygulamasının çalıştırılması Muhasebe hareketleri doğrudan etkilemeyecektir. 
Uygulamanın amacı, Muhasebe hareketlerini oluşturan muhasebe hesaplarına 
ait periyod içindeki toplam tutarların bulunması ve sistemde saklanmasıdır. 
Özellikle FINT95 Mali Tablolar ve FINT62 Mizan uygulamalarında daha hızlı 
sonuç elde etmek için hesap toplamlarının düzenlenmesi büyük önem 
taşımaktadır.

Bu ekranda işlem yapılabilmesi, doğru ve verimli sonuç alınabilmesi için 
sistemde kimsenin çalışmadığı sırada çalıştırılması tavsiye olunur.

2.13.1. Ekrana Giriş

FINT25 uygulaması çalıştırıldığında açılan ekranda aşağıdaki alanlar 
görülmektedir:
Firma : Belge tipi tanımlanacak firma kodu bilgisi IASBAS001 Firma kodları 
destek tablosundan
odaklanıp seçilerek ya da elle girilir.
Mali Yıl : Yıl bilgisi “yyyy” formatında girilir.
Dönem Aralığı : Dönem Aralığı Bilgisi IASFIN007 destek tbalosuna odaklanıp 
seçilerek ya da elle iki
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hane olarak girilir.Böylece iki dönem arasında hesap toplamlarını düzenlemek 
mümkün olmaktadır.

Hesaplara kilit konulsun : Hesap toplamları düzenlenirken sisteme 
muhasebe kayıt girişi yapılabilir. Bu durumda, yeni muhasebe hareketlerine ait 
hesap tutarları toplama dahil edilmeyecek ve hesap toplamları eksik 
hesaplanacaktır. Hesaplara kilit konulsun işaretlendiği zaman, uygulama 
çalıştığı sırada yeni muhasebe kayıtları oluşturulmasına izin verilmeyecektir.

Yukarıdaki bilgiler girildikten sonra "Hesapla" tuşuna basılır ve belirtilen 
dönem aralığındaki bütün muhasebe kayıtlarındaki hesap toplamları bulunarak 
sisteme kaydedilir. Uygulamanın çalışması bittikten sonra ekranda "IASGL 
Tablosu Güncellendi." mesajı belirecektir. Bu mesajın anlamı, hesap toplamları 
bulunmuş ve sistemde tanımlı IASGL tablosuna aktarılmış demektir.

2.14. Fiş Birleştirme (FINT28)

IAS sisteminde belirli bir güne ait, belirli belge tipindeki muhasebe fişleri 
birleştirilerek tek bir muhasebe fişi olarak reorganize etmek imkanı FINT28 
uygulaması ile sağlanmaktadır.

Bu ekranda işlem yapılabilmesi için birleşecek fişlerin aynı gün ve aynı 
belge tipinde olması ön şarttır. (Ör: Bir günde kesilmiş Satış faturalarına ait 
muhasebe fişleri veya bit günfde yapılmış banka hareketlerini içeren muhasebe 
fişleri birleştirilmek istenebilir.) Birleşme işleminden sonra eski fişlere ait 
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kalemler aynen yeni tek bir fiş altında kayıt edilir, eski fişler ise sistemden geri 
dönülemeyecek şekilde silinir. Fiş birleştirme işlemi yapılırken "Hesap Satırları 
Toplanmalı" işaretine uygun muhasebe hesaplarına ait satırlar yeni oluşturulan 
fiş içinde toplam tutarları ihtiva eden tek satır olarak yer alır. Bu nedenlerden 
dolayı, fiş birleştirme işlemi dikkatle karar verilerek yapılması gereken bir 
işlemdir. Ancak, Hesap satırları toplamına uygun olmayan eski fiş kalemlerinde 
saklanan tüm bilgiler (referanslar, ilişkiler, vs) yeni fiş kalemlerine taşınır ve 
yeni fiş no'ya göre güncellenir. Bu açıdan bilgi kaybı olmamaktadır.

2.14.1. Ekrana Giriş

FINT28 uygulaması çalıştırıldığında açılan ekranda aşağıdaki seçme 
kriterleri alanları bulunmaktadır:

FK : Firma kodu bilgisi IASBAS001 Firma kodları destek tablosundan odaklanıp 
seçilerek ya da elle girilir.
BT : Birleştirme işlemine tabi tutulacak belgelerin belge tipi seçilir.
Yevmiye Tarih Aralığı : Birleştirme işlemine tabi tutulacak belgelerin tarihi 
aralığı yazılır.
Belge No Aralığı : Birleştirme işlemi yapılacak belgelerin seçimini 
kolaylaştımak için belge numara aralığı yazılabilir.
Açıklama : Birleştirme işlemi yapılacak belgelerin seçimini kolaylaştımak için 
belge açıklaması yazılabilir.
Oluşturan : Birleştirme işlemine yapılacak belgelerin seçimini kolaylaştımak 
için belgeleri oluşturan kullanıcı bilgisi yazılabilir.
Detaylı : Listelemesi yapılan fişlerin kalem detaylarını incelemek amacı ile 
kullanılır. Ancak detaylı listelenmiş muhasebe fişleri için birleştirme işlemi 
yapılamaz. Detaysız olarak tekrar arama yaptırmak gereklidir.

Yukarıdaki kriterler belirlendikten sonra "Arama" tuşuna basıldığında 
kriterlere uygun muhasebe fiş bilgileri tabloda listelenir. Detaylı alanı işaretlenip 
arama yapıldığında, muhasebe fişlerinin kalemlerine ait bilgiler, Detay işareti 
olmadan arama yapıldığında sadece muhasebe fişleri genel bilgileri tabloda 
gösterilir.

Muhasebe fiş bilgilerinin bulunduğu tablodaki kolonlar aşağıdadır:
B.Tipi : Muhasebe Belge Tipi belirtilir.
Belge No : Muhasebe Belge Numarası belirtilir.
Kalem : Detaylı arama yapıldığında belirtilen Muhasebe fişinin kalem numarası 
belirtilir. 
Yevmiye Tarihi : Detaylı arama yapıldığında belirtilen Muhasebe fişinin 
yevmiye tarihi belirtilir.
HT : Detaylı arama yapıldığında belirtilen Muhasebe fişi kalemindeki Hesap Tipi 
belirtilir.
Hesap : Detaylı arama yapıldığında belirtilen Muhasebe fişi kalemindeki Hesap 
Numarası belirtilir.
Borç : Borç tutar toplamı veya detaylı aramada belirtilen Borç yönündeki 
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muhasebe fişi kalemindeki tutar belirtilir.
Alacak : Alacak tutar toplamı veya detaylı aramada belirtilen Alacak yönündeki 
muhasebe fişi kalemindeki tutar belirtilir.
Fiş Açıklaması : Detaylı arama yapıldığında muhasebe fişi kalem açıklaması, 
detaylı arama yapılmadığında ise muhasebe fişine ait açıklama belirtilir.
Fiş Birleştirme İşlemi :
Birleştirilecek fişler detay işareti atılmaksızın ekranda listelendikten sonra " + " 
tuşuna basılarak seçili fişleri birleştirme işlemi gerçekleştirilebilir. Belge tipinde 
sistem dışı numaralandırma tanımlı ise "+" tuşunun yanındaki alana yeni 
oluşturulacak belge numarası girilmelidir. Belge tipi için sistem numara aralığı 
tanımlanmış ise yeni fişin belge numarası sistem tarafından otomatik olarak 
verilecektir. Birleşmiş fişlere de tekrardan birleştirme işlemi uygulanabilir.

2.15. Borç Alacak Dekontu

Fatura gibi resmi belgelerin kullanılmadığı durumlarda belgeleme amaçlı 
kullanılan borç veya alacak dekontlarını sistemde tanımlama, muhasebe 
fişlerini oluşturma ve yazılı olarak rapor alıp bastırma işlemlerini 
gerçekleştirmek için hazırlanmış uygulamadır.
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2.15.1. Ekrana Giriş

Borç/Alacak Dekontu ekranında listelemek için kriter giriş alanları, 
fonksiyonel tuşlar ve listeleme sonuçlarını gösteren tablo bulunmaktadır. 
Sistemde tanımlanmış Borç veya Alacak Dekontlarını listelemek için kullanılan 
alanlar aşağıdadır;

Firma : Firma kodunu belirtir.
B.HT : Borçlu Hesap Tipi'ni belirtir.
Borçlu Hesap Numarası : Dekont içinde Borç yönünde kayıtlı Hesap 
Numarasını belirtir.
A.HT : Alacak Hesap Tipi'ni belirtir.
Alacak Hesap Numarası : Dekont içinde Alacak yönünde kayıtlı Hesap 
Numarasını belirtir.
Tarih : Dekont Tarihi alanıdır.
Dekont Tipi : Borç veya Alacak dekontuna göre dekont tipini belirten alandır.

Listeleme kriterleri alanlarının altında Arama, Görüntüleme, Değiştirme, 
Yeni Dekont oluşturma, Dekont silme ve Yazdırma işlevlerini sağlayan 
fonksiyonel tuşlar bulunmaktadır. Bu tuşların altında da Arama sonuçlarını 
listeleyen tablo bulunmaktadır. Borç veya Alacak Dekontları'na ait bilgileri 
içeren tabloda bulunan kolonlar aşağıdadır;

FK : Firma kodu
D.Tipi : Dekont Tipi
Dekont No. : Dekont Numarası
B.HT : Borçlu Hesap Tipi
Borçlu Hesap No : Borç yönündeki Hesap Numarası
A.HT : Alacak Hesap Tipi
Alacaklı Hesap No : Alacak yönündeki Hesap Numarası
Tutar : Dekont tutarı
PBr : Para birimi

Bütün Bilgi İşlem Yazılım Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.  2012                 Sayfa 51 / 114



2.15.2. Borç Alacak Dekontu Detayı

Borç/Alacak Dekontu ekranından "Yeni", "Göster", "Değiştir" tuşlarına 
basılarak açılan ekranda Borç veya Alacak Dekontu detay bilgilerinin bulunduğu 
ekran açılır. Ekranda bulunan alanları kısaca açıklayalım;
Firma : Firma Kodu alanıdır.
Dekont Tipi : Dekontun Borç veya Alacak olduğunu belirten alandır.
Dekont No : Dekont Numarasını belirten alandır.
B.Hesap Tipi : Borçlu Hesap Tipi alanıdır.
Borçlu Hesap No : Borçlu Hesap Numarası alanıdır.
A.Hesap Tipi : Alacaklı Hesap Tipi alanıdır.
Alacaklı Hesap No : Alacaklı Hesap Numarası alanıdır.
Belge Tipi : Dekonta ait Muhasebe belge tipini belirten alandır.
Belge No : Dekonta ait Muhasebe Belge Numarasını belirten alandır.
Tutar : Dekontun tutar alanıdır.
Para Birimi : Para birimi alanıdır.
Tarihi : Dekontun tarihini belirten alandır.
Açıklama : Dekonta ait açıklamanın yazıldığı alandır.
Oluşturan : Dekontu oluşturan kullanıcı bilgisi ve dekontun oluşturulma tarihi 
yan yana alanlarda belirtilir.
Değiştiren : Dekontu değiştiren kullanıcı bilgisi ve dekontun oluşturulma tarihi 
yan yana alanlarda belirtilir.

Bütün Bilgi İşlem Yazılım Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.  2012                 Sayfa 52 / 114



Borç veya Alacak Dekontu detay bilgileri tanımlandıktan sonra, "Kaydet" 
tuşuna basılır ve Dekont sisteme kaydedilir. Kaydet tuşuna basılmadan önce 
"Rapor göster" alanı işaretlenirse dekont kaydedildikten sonra uygun olarak 
hazırlanmış rapor ekrana gelir. Borç/Alacak Dekontu ekranındaki "Yazdır" 
tuşuna basıldığında da aynı raporu görüntülemek mümkündür. Çıkış tuşu ile 
Borç/Alacak Dekontu ekranına geri dönülmektedir.

2.16. Tahsilat Ve Ödeme Listesi (FINT35)

Müşteri ve Tedarikçi Cari hesapları için Ödeme ve Tahsilat durumlarını 
gösteren uygulamadadır. Cari hesaplar için Borç ve Alacak Muhasebe kayıtları 
dikkate alınır ve belirtilen Mali yılın başından itibaren yaşlandırma yöntemi ile 
kendi içlerinde kapatılır. Borç ve Alacak dengeleme işlemi sonucunda açıkta 
kalan muhasebe kayıtlarının toplam tutarları Cari hesap satırında 
gösterilmektedir. Detaylı gösterim seçildiğinde ise öncelikle açıkta kalan kayıtlar 
listelenmektedir. Ekranda bulunan "Ödenmişler (Açık Tutar = 0) gösterilsin" 
seçeneği işaretlendiğinde açıkta kalan muhasebe kayıtları ile birlikte ödenmiş 
veya kapatılmış kayıtlar da listelenmektedir. Ancak, ortalama vade 
hesaplamalarında açık olan muhasebe hareketleri dikkate alınmaktadır.
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2.16.1 Ekrana Giriş

Müşteri ve Tedarikçiler için Tahsilat ve Ödeme Listesi ekranında listelemek 
için kriter giriş alanları, Arama ve Yazdırma fonksiyonel tuşları ve listeleme 
sonuçlarını gösteren tablo bulunmaktadır. Listeleme yapmak için kullanılan 
alanlar aşağıdadır;
Firma : Firma kodunu belirtir.
HT : Hesap Tipi'ni belirtir. Hesap Tipi Müşteri veya Tedarikçi hesap tipinde 
olmalıdır.
Hesap : Müşteri veya Tedarikçi'nin cari hesap numarasını belirten alandır.
T/D Hesap : Müşteri veya Tedarikçi'nin tek düzen hesap planındaki ilişkili tek 
düzen hesabını belirtir.
Başlangıç Tarihi : Muhasebe hareketlerinin ele alınacağı başlangıç tarihidir.
Tarih Seçimi : Ortalama vade hesaplamalarında kullanılacak temel tarih 
alanıdır.
R Para Br. : Para birimi alanıdır.
Detaylı gösterilsin : Müşteri veya Tedarikçi cari hesap Muhasebe hareketlerini 
vade tarihi sırasına göre ekranda gösterilmesini sağlayan alandır.
Ödenmişler (Açık Tutar = 0) gösterilsin : Borç ve Alacak dengelemesi 
sonucunda kapanan, başka bir deyişle ödenmiş olan muhasebe hareketlerinin 
ekranda gösterilmesini sağlayan alandır.

Listeleme kriterleri alanlarının altında Arama ve Yazdırma işlevlerini 
sağlayan fonksiyonel tuşlar bulunmaktadır. Bu tuşların yanında "Ortalama Vade 
Günü" ve "Ortalama Vade Tarihi" alanları yer almaktadır. Listeleme sonucu 
ekrana gelen bütün Müşteri veya Tedarikçi cari hesaplarının açıkta kalan 
muhasebe hareketlerine ait vade tarihleri dikkate alınarak, "Ağırlıklı Ortalama" 
yöntemi ile Ortalama Vade Günü bulunur. Tarih Seçimi alanında belirtilen tarih 
baz alınıp, ortalama vade günü üzerine eklenir ve Ortalama Vade Tarihi elde 
edilir. Hesaplanan Ortalama Vade Günü ve Ortalama Vade Tarihi bilgileri ilgili 
alanlarda gösterilirler.

Tahsilat ve Ödeme Listesi bilgilerini içeren tabloda bulunan kolonlar 
aşağıdadır;

FK : Firma kodu
HT : Hesap Tipi
Hesap No. : Cari Hesap Numarası
Hesap Adı : Cari Hesap ismi
Açıklama : Detaylı gösterimde muhasebe hareketine ait açıklama bilgisi
Belge Tarihi : Detaylı gösterimde muhasebe hareketinin belge tarihi bilgisi
Vade Tarihi : Detaylı gösterimde muhasebe hareketinin vade tarihini belirtir. 
Cari hesap satırında ise cari hesap için ortalama vade tarihi bilgisini belirtir.
Gün : Detaylı gösterimde muhasebe hareketinin vade tarihi ile seçilen tarih 
arasındaki gün sayısını belirtir. Cari hesap satırında ise cari hesap için ortalama 
gün bilgisini belirtir.
Tutar (FPBr) : Firma para birimi cinsinden belge tutar bilgisidir. Cari hesap 
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satırında cari hesap için toplam tutar bilgisi gösterilir.
Açık Tutar (FPBr) : Firma para birimi cinsinden Açık Tutar bilgisidir. Cari 
hesap satırında cari hesap için toplam Açık Tutar bilgisi gösterilir.
Kümülatif Açık Tutar (FPBr) : Detaylı gösterimde Firma para birimi 
cinsinden toplam Açık Tutar bilgisi belirtilir. Cari hesap satırında cari hesap için 
toplam Açık Tutar bilgisi gösterilirken, detay hareketlerde kümülatif rakamlar 
azalarak bu kolonda gösterilmektedir.
Tutar (BPBr) : Detaylı gösterimde belge para birimi cinsinden tutar bilgisi 
gösterilir. Cari hesap satırında ise firma para birimi cinsinden toplam tutar 
bilgisi gösterilmektedir.
Para Br : Detaylı gösterimde belge Para birimini belirtir. Cari hesap satırı için 
firma para birimi gösterilmektedir.

Listeleme sonucunda tabloda Müşteri ve Tedarikçi cari hesap satırları sarı 
renkle gösterilir. Sarı renkli bu satırda cari hesap için toplam bilgiler 
bulunmaktadır. Detaylı gösterim seçeneği ile cari hesap satırının altında, cari 
hesaba ait muhasebe hareketleri listelenir. Vade tarihine göre geriye doğru 
sıralama yapılarak gösterilen detay bilgilerin vade tarihi, cari hesap için 
ortalama vade tarihinden ileride ise bu satır için renksiz gösterilir. Vade tarihi, 
ortalama vade tarihinden geride ise, diğer bir deyişle ortalama vade tarihine 
göre vadesi geçmiş satırlar için açık mavi renkli gösterimde bulunulur. Ödenmiş 
satırlar gösterilsin seçeneği ile gösterilen ödenmiş muhasebe hareketlerini 
gösteren satırlar da gri renkli olmaktadır.

Yazdırma tuşuna basıldığında, ekranda listelenen bilgiler basıma uygun 
olarak rapor formatında yeni bir ekranda gösterilmektedir.
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2.17. Finansal Analiz (FINT36)

2.17.1. Ekrana Giriş

Arama Kriterleri

Firma : Firma kodu bilgisi
İş Alani : İş alanı bilgisi
Belge Tipi / No : Muhasebe belge tipi ve numarası
Belge Açıklaması : Muhasebe belgesi açıklaması
Tesis : Maliyet Merkezi tesisi
Maliyet Merkezi : Maliyet Merkezi bilgisi
R. PBr : Rapor para birimi
Tarih Aralığı/Dönem Aralığı :Arama kriteri olarak tarih aralığı mı yoksa mali 
yıl ve dönem aralığı mı kullanılacağı bilgisi.
Mali Yıl :Arama kriteri olarak dönem aralığı kullanılacaksa, dönemlerin ait 
olduğu Mali Yıl bilgisi
Dönem Aralığı : Arama kriteri olarak dönem aralığı kullanılacaksa başlangıç 
ve bitiş dönemleri
Yevmiye Tarih Aralığı : Arama kriteri olarak tarih aralığı kullanılacaksa 
başlangıç ve bitiş tarihleri
HT : Hesap Tipi
Hesap No.'dan : Listelenecek hesaplar aralığı başlangıç hesabı.(Hesap No.'ya 
alanı % veya boş ise bu alandaki kritere benzeyen hesaplar listelenecektir.)
Hesap No.'ya : Listelenecek hesaplar aralığı bitiş hesabı.(Hesap No.'dan alanı 
% veya boş ise bu alandaki kritere uygun hesaplar listelenecektir.)
Tekdüzen Hesap No : Tekdüzen Hesap Numarası
Belge Tarih Aralığı : Belge tarihi için başlangıç ve bitiş tarihleri
Blg.PBr. : Belge para birimi bu alana girilir.
Müs./ Ted. :Müşteri / Tedarikçi numarası bu alana girilir.
Satış Fatura Tipi / No : Satış Fatura Tipi ve Numarası bu alana girilir.
Satış İrsaliye Tipi / No : Satış İrsaliye Tipi ve Numarası bu alana girilir.
Satış Sipariş Tipi / No : Satış Sipariş Tipi ve Numarası bu alana girilir.
Proje : Proje bilgisi bu alana girilir.
Satınalma Fat Tip / No : Satınalma Fat Tipi ve Numarası bu alana girilir.
Satınalma Sip.Tip / No : Satınalma Sip.Tipi ve Numarası bu alana girilir.
Ödeme Belge : Ödeme Belgesi bilgisi bu alana girilir.
ext. Fatura No : Harici fatura numarası bu alana girilir.
Gruplama Kriterleri :Gruplama kriterleri ana ekrandaki gridde listelenen Grp. 
Kriter1,Grp. Kriter2 .. şeklinde devam eden kriterlerdir.Yapılan arama 
sonucunda toplamların hangi alanlar üzerinden gruplanarak hesaplanacağını 
belirtir.Gruplama kriterleri Temel,Finans,Üretim,Satınalma ve Satış başlıkları 
altında toplanmıştır.
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Opsiyonlar

Rapor P.Br : Tutarsal alanların rapor para birimi cinsinden ifade edileceğini 
belirtir.
Firma P.Br :Tutarsal alanların firma para birimi cinsinden ifade edileceğini 
belirtir.
Belge P.Br :Tutarsal alanların her belgenin kendi para birimi cinsinden ifade 
edileceğini belirtir.
Bakiye : Bakiye toplamı gösterilecek.
Borç : Borç toplamı gösterilecek.
Alacak :Alacak Toplamı gösterilecek.
Açık Tutar : Açık tutarlar toplamı gösterilecek.
Eşlenmiş : Eşlenmiş tutarlar toplamı gösterilecek.
Kayıt Sayısı : Kayıt sayısı gösterilecek.
Yukarıdaki kriterlere uygun veriler, gruplama kriterlerine uygun olarak 
gruplanıp, toplamlar belirtilen para birimine çevrildikten sonra ekrandaki gridde 
listelenir.

Listeleme
Level Kayıt Türü
-------- ----------------------
1 ) detay satırlar
2 ) detay satırlar toplamı (gruplama kriteri "N")
3 ) Toplamlar toplamı satırı (Gruplama Kriteri "N - 1")
3 ) Toplamlar toplamının toplamı satırı (Gruplama Kriteri "N - 2")
...
N ) tüm satırlar toplamı (Gruplama Kriteri 2)
N + 1) tüm satırlar toplamı (Gruplama Kriteri 1)
şeklinde yapılmaktadır.Her bir gruplama kriteri için gruplama toplamı satırları 
hiyerarşik olarak gösterilmektektedir.
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2.17.2. Gruplama Kriteri Seçimi

Gruplama kriterleri ana ekrandaki gridde listelenen Grp. Kriter1,Grp. 
Kriter2 .. şeklinde devam eden kriterlerdir.Yapılan arama sonucunda 
toplamların hangi alanlar üzerinden gruplanarak hesaplanacağını 
belirtir.Gruplama kriterleri Temel,Finans,Üretim,Satınalma ve Satış başlıkları 
altında toplanmıştır.

Gruplama kriteri seçimi, FINT36D001 ekranındaki gridde zoom yapılarak 
açılan FINT36D002 dialoğunda yapılır.

Burada seçilen gruplama kriterleri FINT36D001 ekranındaki gruplama 
kriterleri tablosuna yazılır.

Gruplama Kriteri Silme :

Gruplama kriteri silme, FINT36D001 ekranındaki gridde zoom yapılarak 
açılan FINT36D002 dialoğunda yapılır.

Burada "TEMİZLE" butonu aracılığı ile kriter silinir.
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2.17.3. Detay

Detay ekranda, FINT63D001 ekranında seçili bir toplam satırı için 
toplamın hesaplandığı muhasebe belgelerinin tamamı listelenmektedir.

2.18. Uyarı Mektupları (FINT42)

Tahsilat süresini geciktiren Müşterilere uyarı niteliğinde mektup 
oluşturmak için hazırlanmış uygulamadır. Müşteri faturalarından ödenmemiş, 
açıkta olanlar uyarı mektubu listesinde gösterilir. Ödemesi yapılmayan faturalar 
rapor haline getirilip uyarı mektubu oluşturulması mümkün olmaktadır.

2.18.1. Ekrana Giriş

Tahsilatı yapılmayan Müşteri faturalarını Uyarı Mektupları ekranında 
listelemek için kriter giriş alanları, Arama ve Yazdırma fonksiyonel tuşları ve 
listeleme sonuçlarını gösteren tablo bulunmaktadır. Listeleme yapmak için 
kullanılan alanlar aşağıdadır;

Firma : Firma kodunu belirtir.
İA : İş alanını belirtir.
Komis. : Komisyoncu bilgisini belirten alandır.
Uyarı Kodu : Uyarı Mektubu için kullanılan Uyarı kodunu belirtir.
Müş. Hesap Aralığı : Müşteri cari hesap numara aralığını belirten alanlardır.
Uyarı Tarihi : Uyarı'nın yapıldığı tarihi belirten alandır.
Müşteri No Aralığı : Müşteri ana kartındaki Müşteri Numara aralığını belirten 
alanlardır. Genellikle Müşteri numarası ile Müşteri cari hesap numarası birbiriyle 
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aynıdır.
Son Ödeme Tarihi : Uyarı Mektubunda belirtilmek üzere son ödeme tarihinin 
belirtildiği alandır.

Listeleme kriterleri alanlarının altında Arama ve Yazdırma işlevlerini 
sağlayan fonksiyonel tuşlar bulunmaktadır. Bu tuşların yanında "Uyarı Listesi" 
tuşu ve yazdırma sonucu ekrana rapor gelmesini sağlayan "Önizleme" seçeneği 
yer almaktadır. Uyarı Listesi tuşu ile tablodan seçilen bilgilerin liste olarak 
raporlanması sağlanmaktadır.

Listeleme sonucu ekrana gelen ve ödenmeyen Müşteri belgelerini 
gösteren tabloda bulunan kolonlar aşağıdadır;

İA : İş Alanı
Sİp. Tipi : Sİpariş Tipi
Sipariş No : Sipariş Numarası
Müşteri : Müşteri cari hesap numarası
Fat. Tipi : Satış Faturası tipi
Fatura No : Satış Fatura numarası
Fatura Tarihi : Satış Faturasının tarihi
Vade Tarihi : Satış faturasının ödeme vade tarihi
PBr : Para birimi
Fatura Tutarı : Satış Faturası tutarı
Ödeme Tutarı : Satış faturası için yapılan ödeme tutarı
Bakiye : Satış fatura tutarı ile ödem tutarının farkı, ödenmeyen tutar.
Seviye : Uyarı seviyesi
Komisyoncu : Komisyoncu bilgisi
Açıklama : Satış faturası Muhasebe belgesi açıklaması Tablodan kayıt veya 
kayıtlar seçildikten sonra "Yazdır" tuşuna basıldığında "Uyarı Statüsü bir üst 
seviyeye güncellensin mi" mesajı ekrana gelir. Bu mesaja "Evet" yanıtı 
verildiğinde, seçilen kayıtların muhasebe hareketlerinde saklanan uyarı seviyesi 
bir üst seviyeye yükseltilerek güncellenir. Sonrasında, seçilen kayıtların 
listelendeği rapor ayrı bir ekranda belirir. Bu raporun içinde, uyarı seviyesi, son 
ödeme tarihi, müşteri bilgisi, seçilmiş faturaların bilgileri ve toplam tutar 
bilgileri bulunmaktadır. Tablodan seçim yapıldıktan sonra "Uyarı Listesi" tuşuna 
basıldığında, seçilmiş kayıtlar ve müşteri bilgisinin listelendiği rapor ayrı bir 
ekran olarak açılır. Bu rapor içinde farklı olarak, Müşteri için tanımlanmış Kredi 
Limiti bilgisi gösterilmektedir.
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2.19. Nakit Akışı (FINT52)

Firmanın belirtilen zaman aralığındaki nakit akışı (ödeme ve alacak) 
dengesini analiz etmekte kullanılır.

2.19.1. Ekrana Giriş

Firma : Firma kodu
İş Alanı : İş alanı bilgisi
Tarih Aralığı : ödeme ve alacakların takip edileceği başlangıç ve bitiş tarihleri.
P.Br : Listelenecek kayıtların para birimi
Müşteri/Tedarikçi : Müşteri/Tedarikçi numarası
Müşteri/Tedarikçi Adı : Müşteri/Tedarikçi ismi
Müşteri/Tedarikçi :
Alacaklar(Müşteri) : Müşteriden alacaklar finans veya satış verilerinden 
alınarak listelenir.
Borçlar(Tedarikçi) : Tedarikçiye olan borçlar satınalma veya finans 
verilerinden alınıp listelenir.
Her ikisi :Müşteriden alacaklar ve Tedarikçiye olan borçlar listelenir.

Seviye :
Seviye1: Listeleme Finans verilerinden yapılır
Seviye2: Listeleme Müşterinin açık fatura,açık irsaliye,açık sipariş verilerinden, 
Tedarikçinin açık satınalma siparişleri,finanslandırılmamış satınalma 
irsaliyelerinden yapılır. 
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Yukarıdaki kriterlere göre yapılan arama sonucunda kayıtlar gridde şu 
detayda listelenir:
1 – Döküman
Döküman detayında yapılan listeleme için gridde her bir açık belge için bir satır 
mevcuttur. İa(İş alanı),Belge Tipi,Belge No:,Müşteri/Tedarikçi,Müşteri/Tedarikçi 
Adı,Ödeme Tarihi,Tutar,Para Br,Açıklama alanları görüntülenir.
2 - Haftalık
Listelenecek belgelerin hafta bazında toplanıp yazılır. Ia(iş 
alanı),Borç,Alacak,Para
Br,Hafta,Ay,Yıl,Açıklama alanları görüntülenir.
3 - Aylık
Listelenecek belgelerin ay bazında toplanıp yazılır. Ia(iş alanı),Borç,Alacak,Para 
Br,Ay,Yıl,Açıklama alanları görüntülenir.
Gridde listelenen kayıtlardan finansa ait olanlar yeşil renkte, satış ve 
satınalmaya ait kayıtlar beyaz renkte listelenmektedir.

2.20. Nakit Akışı II (FINT53)

FINT52 uygulamasından daha farklı çalışan, Banka Hesapları, Müşteri ve 
Tedarikçi cari hesapları ile Nakit akışında aktif olarak kullanılan Tekdüzen 
hesapların dikkate alındığı özel olarak hazırlanmış bir uygulamadır. İkinci Nakit 
Akışı olarak nitelendirilen bu uygulamda asıl amaç, belirtilen tarihten önce 
vadesi gelecek nakit akışı hesaplarının listelenmesi ve firma için nakit 
işlemlerinin görüntülenmesidir. Muhasebe kayıtları yapılmış Banka hesaplarının 
nakit akışı listesinde görüntülenmesi için IASBAS028 Bankalar destek 
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tablosunda tanımlanmış olması gerekmektedir. bankalar destek tablosunda 
tanımlanmayan banka hesapları nakit akışı listesinde gösterilmez. Müşteri ve 
Tedarikçi hesapları nakit akışı listesinde doğrudan getirilirken, Kasa hesabı ve 
çek hesabı gibi nakit akışı ile direkt olarak ilişki olan hesapların hesap planı 
tanımlarında "Nakit akışı" işaretinin atılı olması gerekmektedir. Hesap planında 
nakit akışında kullanılmak üzere işaretlenen muhasebe hesaplarına ait 
muhasebe kayıtları nakit akışı listesine dahil edilmektedir.

2.20.1. Ekrana Giriş

Nakit Akışı için tanımlanmış muhasebe hesap hareketlerini Nakit Akışı 
ekranında listelemek için kriter giriş alanları, Arama ve Yazdırma fonksiyonel 
tuşları ve listelenmiş kayıtlarda açıklama güncellemesi yapabilmek için "Metin 
Güncelle" tuşu bulunmakatadır. Listeleme yapmak için kullanılan alanlar 
aşağıdadır;

Firma : Firma kodunu belirtir.
İş Alanı : İş alanı bilgisidir.
Tarih : Nakit akışı listesine gelecek muhasebe hareketlerinin vade tarihleri bu 
alanda belirtilen tarihten küçük olacaktır.Diğer bir deyişle, tarih alanına girilen 
tarihten önce vadesi gelen muhasebe kayıtları nakit akışı listesinde 
bulunacaktır.

B.P.Br. : Belge para birimi alanıdır.
R.P.Br. : Rapor para birimi alanıdır. Nakit akışı listesine gelen muhasebe kayıt 
tutarları Rapor birimi alanında belirtilen para birimine çevrilecektir. Bu alan boş 
bırakıldığında veya '%' işareti konulduğunda bütün kayıtların firma para birimi 
tutarları listelenecektir.

Ödemeler/Tahsilatlar/Hepsi : Bu alanda belirtilen türden muhasebe 
kayıtları listelencektir. Genellikle "Hepsi" seçeneği işaretlenerek listeleme 
yapılır.
Bankalar Dahil/Bankalar Hariç : Banka hesaplarının listelenmesini sağlayan 
seçim kriteridir. 

Listeleme kriterleri alanlarının altında Arama ve Yazdırma işlevlerini 
sağlayan fonksiyonel tuşlar bulunmaktadır. Arama tuşuna basıldığında Nakit 
Akışı Listesi bilgilerini içeren tabloda bulunan kolonlar aşağıdadır;

İA : İş Alanı
Tarih : Vade tarihini belirtir
H.Tipi : Hesap Tipi
Hesap No. : Hesap Numarası
Hesap Adı : Hesap ismi
Muh.B.T. : Muhasebe Belge Tipi
Muh.B.No : Muhasebe Belge Numarası
Fat. T. : Fatura Tipi
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Fat. No : Fatura Numarası
Giriş : Firma hesaplarına giren tutar veya gelir tutarı. (Muhasebe hareketinin 
Borç yönünde olması şeklinde düşünülebilir)
Çıkış : Firma hesaplarından çıkan tutar veya gider tutarı. (Muhasebe 
hareketinin Alacak yönünde olması şeklinde düşünülebilir)
Birikimli Giriş : Kümülatif giriş tutarları belirtir. Bir önceki giriş rakamının 
eklenmesi ile kümülatif olarak artar.
Birikimli Çıkış : Kümülatif çıkış tutarlarını belirtir. Bir önceki çıkış rakamının 
eklenmesi ile kümülatif
olarak artar.
Birikimli Toplam : Birikimli Giriş ile Birikimli Çıkış tutarları farkıdır.
Açıklama : Muhasebe belgesine ait kısa açıklamadır.
Uzun Açıklama : Muhasebe belgesine ait uzun açıklamadır. 

Listeleme sonucunda tabloda öncelikle Banka hesaplarına ait muhasebe 
kayıtları listelenmektedir. Banka
hesapları Nakit Akışı listesinde yeşil renk ile gösterilirler. Banka hesaplarından 
sonra vade tarihinin artarak listelendiği diğer hesap hareketleri görüntülenir. 
Müşteri cari hesap hareketleri sarı renkli, Tedarikçi cari hesap hareketleri de 
açık mavi renkli olarak listede belirtilir. Kasa hesabı ve çek hesabı gibi nakit 
akışında kullanılan tekdüzen hesap hareketleri renklendirme yapılmadan Nakit 
Akışı listesinde yer alırlar.

Yazdırma tuşuna basıldığında, ekranda listelenen bilgiler basıma uygun 
olarak rapor formatında yeni bir ekranda gösterilmektedir.
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2.20.2. Metin Güncelle

Nakit Akışı listesinden bir muhasebe kaydı seçilip "Metin Güncelle" tuşuna 
basıldığında metin güncellemesi yapmak için yeni bir ekran açılır. Bu ekranda 
sadece uzun açıklamaların yazılabileceği text alan bulunur. Gerekli açıklamalar 
yazılıp "OK" tuşuna basıldığında seçilen muhasebe kaydının uzun açıklama 
bilgisi güncellenir ve Nakit Akışı ekranına geri dönülür.

2.21. Dönem Mizanı (FINT60)

Muhasebe hesaplarına ait muhasebe kayıtlarının dönemsel olarak toplam 
değerlerini gösteren uygulamadır.

2.21.1. Ekrana Giriş

Dönem Hesap Mizanı ekranında listeleme yapabilmek için kriter giriş 
alanları, Arama ve Yazdırma fonksiyonel tuşları ve listeleme sonuçlarını 
gösteren tablo bulunmaktadır. Listeleme yapmak için kullanılan alanlar 
aşağıdadır;
Firma : Firma kodunu belirtir.
İş Alanı : İş alanı bilgisidir.
H.Tipi : Hesap Tipini belirtir.
Hesap No : Hesap Numarasını belirten alandır.
Hesap İsmi : Hesap ismini belirten alandır.
Para Br. : Para birimi alanıdır.
Mali Yıl : Muhasebe hareketlerinin ele alınacağı mali yıl bilgisi alanıdır.

Listeleme kriterleri alanlarının altında Arama ve Yazdırma işlevlerini 
sağlayan fonksiyonel tuşlar bulunmaktadır.

Dönem Hesap Mizanı bilgilerini içeren tabloda bulunan kolonlar 
aşağıdadır;
HT : Hesap Tipi
Hesap No. : Hesap Numarası
Hesap Adı : Hesap ismi
Dönem : Muhasebe dönemi
İş Alanı : İş alanı bilgisi
Borç : Muhasebe hesabının dönem içindeki toplam Borç tutarı
Alacak : Muhasebe hesabının dönem içindeki toplam Alacak tutarı
Bakiye : Muhasebe hesabının dönem içindeki toplam Borç ve Alacak farkı olan 
Bakiye tutarı
Kümülatif Bakiye : Bakiye tutarlarının toplanması ile elde edilen kümülatif 
tutar
Para Br : Para birimini belirtir.
TD Hesap No. : Muhasebe hesabının bağlı olduğu Tekdüzen Hesap Numarası
TD Hesap Adı : Muhasebe hesabının bağlı olduğu Tekdüzen Hesap ismi
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Listeleme sonucunda tabloda muhasebe hesaplarının dönem ve iş alanı 
bazında gruplama yapılması ile elde edilen bilgiler listelenmektedir. Muhasebe 
hesabının seçilen mali yıl içindeki muhasebe kayıtlarının dönem bazındaki Borç, 
Alacak ve Bakiye değerleri bulunur ve seçilen para birimine çevrim yapılarak
artan sıralama ile tabloda gösterilir. Ekranın en altında ise listeleme sonucu 
gösterilen kayıtlarının Borç, Alacak ve Bakiye toplam tutarları gösterilmektedir.

Yazdırma tuşuna basıldığında, ekranda listelenen bilgiler basıma uygun 
olarak rapor formatında yeni bir
ekranda gösterilmektedir.

2.22. Muhasebe Kayıt Listesi (Muavin) (FINT61)

2.22.1. Ekrana Giriş

Firma : Firma kodu
İş Alanı : İş alanı bilgisi
Listeleme Modu : Kayıtların aralık olarak veya tek hesap şeklinde 
listelenmesini sağlar
Hes.T : Hesap Tipi
Hesap No : Hesap Numarası
Listeleme Aralığı : Başlangıç ve bitiş kayıt tarihleri
Maliyet Mrk. : Maliyet Merkezi
Proje : Proje bilgisi
RapPBr : Rapor para birimi(sonuçlar rapor para biriminde listelenecektir)
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Belge T. : Muhasebe belge tipi
T D Hesap No : Tekdüzen hesap numarası
Müş./Ted.-No : Müşteri / Tedarikçi numarası
BPBr : Belge para birimi
Belge Tutar Aralığı : Kayıt tutarı belirli bir miktardan fazla ve az olan 
kayıtların listelenmesi isteniyorsa, miktar bilgisi bu alana yazılır.
Sadece Geçerli Belgeler : İptal edilmiş hareketlerin görüntülenmesi 
istenmiyorsa bu seçenek işaretli olmalıdır.
Yevmiye Tarihi Başlangıcı : Listelenecek kayıtlara ait yevmiye başlangıç 
tarihi belirtilir.

Yukarıdaki kriterlere göre yapılan arama sonucunda elde edilen 
muhasebe kayıtları gridde listelenirken, listelenecek her bir hesap için öncelikle 
verilen kayıt tarihi aralığından önceki hesap bakiyesi hesaplanıp, gridde açık 
mavi renkte bir satırla (devir satırı) gösterilmektedir. Gridde kayıtlara ait şu 
detay bilgiler gösterilir.

HT : Hesap tipi
Hesap : Hesap numarası
Yevmiye Tarihi : Yevmiye tarihi bilgisi
Vade Tarihi : Vade tarihi bilgisi
Borç (BPbr) : Bakiye borç ise kayıt tutarı bu alanda gösterilir.
Alacak (BPbr) : Bakiye alacak ise kayıt tutarı bu alanda gösterilir.
Döviz Bakiyesi : Dövizli belgelerdeki bakiye bu alanda gösterilir.
Bakiye : Muhasebe kaydının bakiyesi.(porç belgeleri pozitif, alacak belgeleri 
negatif değerlidir)
Hesap Adı : Hesap adı bilgisi
Müşteri :Müşteri numarası
BT : Muhasebe belge tipi
Belge No : Muhasebe belge numarası
B Kl. : Muhasebe belgesi kalem numarası
Açıklama : Muhasebe belgesi açıklaması.Devir satırı için açıklama "DEVREDEN 
TOPLAM" olmaktadır.
Borç : Arama sonucunda gridde listelenen kayıtların borç toplamı
Alacak :Arama sonucunda gridde listelenen kayıtların alacak toplamı
Bakiye :Arama sonucunda gridde listelenen kayıtların bakiye toplamı

Gridde bulunan sütunlar, kolonlar sekmesindeki seçenekler sayesinde 
arttırılıp azaltılabilir. Aynı şekilde, opsiyonlar sekmesinde de listeleme işlemi ile 
ilgili farklı fonksiyonlar uygulanabilir.
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2.22.2. Muhasebe Belgesi Görüntüleme

Görüntülenmek istenen muhasebe belgesi kalemi,muavin ekranından 
seçilerek "Muhasebe Belgesi" butonuna basıldığında,bu kalemin ait olduğu 
muhasebe belgesi FINT02 uygulamasının belge detayı ekranında "göster" veya 
“değiştir” modunda açılır.

2.22.3. Yazdır

Muavin ekranında listelenen kayıtlar hesap ve dönem bazında 
gruplanarak yazdırılır.Her bir dönem için dönem toplamı ve o dönem sonundaki 
hesap bakiyesi de yazdırılmaktadır.

2.23. Mizan (FINT62)

IAS sisteminde mizan almak için kullanılan raporlama ekranıdır.

2.23.1. Ekrana Gİriş

Arama kriterleri
Firma Kodu : Firma kodu bilgisi
Tekdüzen Hesap No : Tekdüzen hesap Numarası
H.Tipi : Hesap Tipi
Başlangıç Hesabı : Hesap aralığı başlangıç hesabı ("Hesap No.ya" alanı boş 
ise bu alandaki hesaba benzer hesaptaki kayıtlar lsitelenecek )
Bitiş Hesabı : Hesap aralığı bitiş hesabı
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İş Alanı : İş alanı bilgisi
Bel.Pbr. : Belge para birimi
Hesap İsmi : Hesap İsmi bilgisi
Sorgulama Sonrası Filtreleme :
Ana hesaplar: Sadece ana hesapların listelenmesi için bu seçenek işaretli 
olmalıdır.
Üst Hesaplar : Doğrudan güncellenemeyen, üst hesapların listelenmesi için bu 
seçenek işaretli olmalıdır.
Doğ.Gün-bilir: Doğrudan güncellenebilen hesapların listelenmesi için bu 
seçenek işaretli olmalıdır.
Bakiye Durumu : Hesapların bakiye durumlarına göre filtrelenmesi için, bu 
alanda uygun seçim yapılmalıdır.
Yardımcı Hesap Göster : Yardımcı hesapların listelenebilmesi için bu alanın 
işaretli olması gerekir.

Örnek :
G 120
G 120.01
C 120.01.00000112
C 120.01.00000121
C 120.01.00000134
C 120.01.00000164

Önceki Dönem : Bu alana raporun alınacağı dönemden bir önceki dönemin 
başlangıç ve bitiş tarihi/dönemi girilir.
Esas Dönem : Bu alana raporun alınacağı dönemin başlangıç ve bitiş 
tarihi/dönemi girilir.
RPBr : Rapor para birimi.Hesaplamalar rapor para birimine çevrilip 
gösterilecektir. Rapor para birimi boş ya da “%” ise gösterim hesabın para 
biriminde yapılacaktır.

Yukarıdaki kriterlere göre yapılan arama işleminde kayıtlar aşağıdaki 
detayda listelenir.

Griddeki Alanlar
HT : Hesap tipi
Hesap No : Hesap Numarası
Borç : Hesabın toplam borç bakiyesi (Rapor para biriminde)
Alacak : Hesabın toplam alacak bakiyesi (Rapor para biriminde)
Bakiye : Hesabın toplam bakiyesi (Rapor para biriminde)
RPBr : Rapor para birimi
Borç(F.PBr) : Hesabın toplam borç bakiyesi (Firma para biriminde)
Alacak(F.PBr) : Hesabın toplam alacak bakiyesi (Firma para biriminde)
Bbakiye(F.PBr) : Hesabın toplam bakiyesi (Firma para biriminde)
DG : Doğrudan güncellenebilir hesap
Grup : Hesap grubu
Hesap İsmi : Hesap ismi bilgisi
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Toplam Alanları
Borç Tutarı : Toplam borç tutarı
Alacak Tutarı : Toplam alacak tutarı
Bakiye Tutarı :Toplam bakiye tutarı

Sorgula+ ve Kolonlar ve Opsiyonlar sekmeleri ile, farklı filtrelemeler 
kullanılabilir veya griddeki sütunlar çeşitlendirilebilir. Ayrıca, Sorgula+ 
sekmesinde yer alan Grupla seçeneği sayesinde, listelenen muhasebe kayıtları 
farklı seçenekler ile guruplanabilir.

2.23.2. Hesap Hareketleri

Mizan listelendikten sonra, herhangi bir hesap satırı seçilerek, hesap 
hareketleri butonuna basılırsa, o hesaba ait hesap hareketleri (muavin) açılır. 

2.23.3. Hesap Hareketleri

Mizan listelendikten sonra, herhangi bir hesap satırı seçilerek, hesap 
butonuna basılırsa, o hesabın hesap planındaki kaydı, göstermek veya 
değiştirmek üzere açılır. 

2.24. Hesap Dökümü (FINT63)

Bu raporlama ekranı aracılığıyla istenilen şartları sağlayan hesap 
hareketleri listeleri alınır.
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2.24.1. Ekrana Giriş

Firma : Firma kodu bilgisi
İş Alanı : İş alanı bilgisi
Belge Tipi / No : Muhasebe belge tipi ve numarası
Belge Açıklamasi : Muhasebe belgesi açıklaması
Tesis : Maliyet Merkezi tesisi
Maliyet Merkezi : Maliyet Merkezi bilgisi
R. PBr : Rapor para birimi
Tarih Aralığı/Dönem Aralığı : Arama kriteri olarak tarih aralığı mı yoksa mali 
yıl ve dönem aralığı mı kullanılacağı bilgisi.
Mali Yıl :Arama kriteri olarak dönem aralığı kullanılacaksa, dönemlerin ait 
olduğu Mali Yıl bilgisi
Dönem Aralığı : Arama kriteri olarak dönem aralığı kullanılacaksa başlangıç 
ve bitiş dönemleri
Yevmiye Tarih Aralığı : Arama kriteri olarak tarih aralığı kullanılacaksa 
başlangıç ve bitiş tarihleri
HT : Hesap Tipi
Hesap No.'dan : Listelenecek hesaplar aralığı başlangıç hesabı.(Hesap No.'ya 
alanı % veya boş ise bu alandaki kritere benzeyen hesaplar listelenecektir.)
Hesap No.'ya : Listelenecek hesaplar aralığı bitiş hesabı.(Hesap No.'dan alanı 
% veya boş ise bu alandaki kritere uygun hesaplar listelenecektir.)
Tekdüzen Hesap No : Tekdüzen Hesap Numarası
Belge Tarih Aralığı : Belge tarihi için başlangıç ve bitiş tarihleri
Blg.PBr. : Belge para birimi bu alana girilir.
Müş./ Ted. : Müşteri / Tedarikçi numarası bu alana girilir.
Satış Fatura Tipi / No : Satış Fatura Tipi ve Numarası bu alana girilir.
Satış İrsaliye Tipi / No : Satış İrsaliye Tipi ve Numarası bu alana girilir.
Satış Sipariş Tipi / No : Satış Sipariş Tipi ve Numarası bu alana girilir.
Proje : Proje bilgisi bu alana girilir.
Satınalma Fat Tip / No : Satinalma Fat Tipi ve Numarası bu alana girilir.
Satınalma Sip.Tip / No : Satınalma Sip.Tipi ve Numarası bu alana girilir.
Ödeme Belge : Ödeme Belgesi bilgisi bu alana girilir.
ext. Fatura No : Harici fatura numarası bu alana girilir.

Yukarıdaki kriterlere uyan muhasebe belgeleri Hesap Tipi,Numarası,Belge 
Tipi ,Belge Numarası,Kalem no alanlarına göre sıralanmış olarak 
listelenir.Listelenen kayıtlara ait her bir hesap için Önceki döneme ait toplam 
(yeşil renk), Listelenen kayıtlar toplamı (sarı renk) ve hesabın genel toplamı 
(açık mavi) ekranda görüntülenmektedir.
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2.24.2. Detay

Listeden seçilen bir muhasebe kaydının detayı FINT02 uygulaması fiş 
detayı ekranı ile gösterilir.

2.25. KDV Kontrol Listesi

KDV tutarlarının muhasebe kayıtlarını KDV kodu ve muhasebe hesabı 
bazında listenlemesini sağlayan uygulamadır. KDV kodlarının ve ilgili muhasebe 
hesaplarıın IASBAS018 KDV oranları destek tablosunda tanımlanmış olması 
gerekmektedir. Zira, KDV Kontrol listesi elde edilirken önceliklet IASBAS018 
destek tablosundaki KDV kodları ve bu kodlara ait muhasebe hesapları elde 
edilir. Daha sonra, KDV kodları muhasebe hesaplarının belirtilen tarih 
aralığındaki muhasebe kayıtları bulunarak ekranda listelenir.

2.25.1. Ekrana Giriş

KDV Kontrol Listesi ekranında listeleme yapabilmek için kriter giriş 
alanları, Arama ve Yazdırma fonksiyonel tuşları ve listeleme sonuçlarını 
gösteren tablo bulunmaktadır. Listeleme yapmak için kullanılan alanlar 
aşağıdadır;
Firma : Firma kodunu belirtir.
Yevmiye Tarih Aralığı : Muhasebe kayıt tarih aralığının belirtildiği iki adet 
tarih alanıdır.
Detay : Muhasebe kayıtlarının detaylı olarak gösterimini sağlayan işaret 
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alanıdır.

Listeleme kriterleri alanlarının altında Arama ve Yazdırma işlevlerini 
sağlayan fonksiyonel tuşlar bulunmaktadır.

Yazdırma tuşunun yanındaki "Önizleme" işaret alanı yazdırılmak istenilen 
raporun ekranda ayrı olarak görüntülenmesini sağlamak için bulunmaktadır. 
KDV Kontrol Listesi bilgilerini içeren tabloda bulunan kolonlar detaylı seçimine 
göre değişmektedir. Bu kolonların açıklamaları aşağıdadır;

KDV Kodu : KDV Kodu bilgisini belirtir.
Hesap No : KDV Kodu için tanımlanmış Hesap Numarasıdır.
İmza : Listelenen kayıt için imza gerekip gerekmediğini belirtir.
Hesap İsmi : KDV Kodu için tanımlanmış Hesap Numarasının ismidir.
KDV Tipi: KDV Tipini belirtir.
KDV Oranı : KDV oranını belirtir.
Matrah Borç : Borç yönündeki muhasebe kaydında KDV hesaplaması yapılan 
Matrah tutarıdır.
Matrah Alacak : Alacak yönündeki muhasebe kaydında KDV hesaplaması 
yapılan Matrah tutarıdır.
KDV Tutarı : KDV tutarı, diğer bir deyişle muhasebe kaydının tutarıdır.

Listeleme sonucunda tabloda gösterilen tutarlar firma para birimi 
cinsinden hesaplanmaktadır. KDV Kontrol listesinde öncelikle Satış işlemlerinde 
"Hesaplanan KDV" niteliğindeki KDV Kodları ve ilgili hesaplara ait bilgiler 
gösterilir.

Tablodaki kırmızı renkli gösterilen satırlar, açıklayıcı başlık özelliğini 
taşırlar. Sarı renkli satırlar ise KDV Kodu ve KDV hesaplarına ait toplam 
tutarları göstermektedir. Hesaplanan KDV bilgilerine ait bilgilerden sonra 
"İndirilecek KDV" niteliğini taşıyan KDV Kodu ve KDV hesapları listelenmektedir. 
Detaylı gösterim seçeneği ile gösterilen detay hareketleri renklendirme 
yapılmadan, sarı renkli hesap satırlarının altında yer alırlar.

Yazdırma tuşuna basıldığında, "Önizleme" işareti ile birlikte ekranda 
listelenen bilgiler basıma uygun olarak rapor formatında yeni bir ekranda 
gösterilmektedir.
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2.26. Günlük Muhasebe Hareketleri (FINT65)

Muhasebe fişlerinin kalem bazında önemli bilgilerinin tek ekranda 
gösterilmesini sağlayan kontrol amaçlı hazırlanmış uygulamadır.

2.26.1. Ekrana Giriş

Günlük Muhasebe Hareketleri ekranında listeleme yapabilmek için kriter 
giriş alanları, Arama ve Yazdırma fonksiyonel tuşları ve listeleme sonuçlarını 
gösteren tablo bulunmaktadır. Listeleme yapmak için kullanılan alanlar 
aşağıdadır;

FK : Firma kodunu belirtir.
BT : Muhasebe Belge Tipini belirtir.
Belge Numara Aralığı : Muhasebe Belge Numara aralığını belirten iki adet 
alandır.
Yevmiye Tarih Aralığı : Muhasebe kayıt tarih aralığının belirtildiği iki adet 
tarih alanıdır.
Açıklama : Muhasebe Belge Açıklama alanıdır.
Oluşturan : Muhasebe kaydını oluşturan sistem kullanıcısını belirten alandır.
Kayıt Statüsü : Geçerli, İptal ve Hepsi seçenekleri ile muhasebe kayıt 
durumuna göre arama yapılmasını sağlayan seçim alanıdır. Geçerli seçeneği işe 
geçerli muhasebe kayıtları, İptal seçeneği ile iptal edilmiş muhasebe kayıtları 
listelenir. Hepsi seçeneği ise muhasebe kaydının geçerli veya iptal durumunu 
incelemeden arama yapılmasını sağlar.
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Listeleme kriterleri alanlarının altında Arama ve Yazdırma işlevlerini sağlayan 
fonksiyonel tuşlar bulunmaktadır.
Günlük Muhasebe Hareketleri bilgilerini içeren tabloda bulunan kolonlar 
aşağıdadır;

İşlem Tar. : Muhasebe belgesi kayıt tarihini belirtir.
B. Tipi : Muhasebe hareketinin belge tipini belirtir.
Belge No : Muhasebe hareketinin belge numarasını belirtir.
Kalem : Muhasebe hareketinin kalem numarasını belirtir.
HT : Hesap Tipi
Hesap No. : Hesap Numarası
Hesap İsmi : Hesap ismi
TD Hesap No. : Muhasebe hesabının bağlı olduğu Tekdüzen Hesap Numarası
TD Hesap İsmi : Muhasebe hesabının bağlı olduğu Tekdüzen Hesap ismi
Tutar (BPBr) : Belge para birimi cinsinden muhasebe hareketinin tutarıdır.
B.PBr : Belge Para birimini belirtir.
Tutar (FPBr) : Firma para birimi cinsinden muhasebe hareketinin tutarıdır.
F.PBr : Firma Para birimini belirtir.
B/A : Muhasebe hareketinin Borç veya Alacak olmasını bildirir.
KS : Kayıt Statüsünü belirtir.
Açıklama : Muhasebe fişi kalem açıklamasıdır.

Listeleme sonucunda belirtilen kriterler ve tarih aralıklarına uygun 
muhasebe belgeleri kalem bazında tabloda listelenirler. Listeleme yapılırken, 
kayıt tarihine göre sıralama yapılır. Aynı gündeki belgeler, muhasebe belge tipi, 
numarası, hareketin yönü (borç / alacak) ve ana hesap numarasına göre 
sıralanırlar. Ekranın en altında ise listeleme sonucu gösterilen kayıtlarının Borç, 
Alacak ve Bakiye toplam tutarları gösterilmektedir. Toplam rakamları firma para 
pirimi cinsinden tutarların toplamına göre hesaplandığı için "Para Br." alanında 
firma para birimi görülecektir.

Yazdırma tuşuna basıldığında, ekranda listelenen bilgiler basıma uygun 
olarak rapor formatında yeni bir ekranda gösterilmektedir.
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2.27. Fiş Kontrol Listesi (FINT66)

Muhasebe kayıtlarınını fiş bazında tutarlarını belirten ve özellikle fişlerin 
bakiye durumlarını ortaya çıkaran kontrol amaçlı hazırlanmış uygulamadır.

2.27.1. Ekrana Giriş

Fiş Kontrol Listesi ekranında arama yapabilmek için kriter giriş alanları, 
Arama ve Yazdırma fonksiyonel tuşları ve listeleme sonuçlarını gösteren tablo 
bulunmaktadır. Listeleme yapmak için kullanılan alanlar aşağıdadır;

FK : Firma kodunu belirtir.
BT : Muhasebe Belge Tipini belirtir.
Belge No : Muhasebe Belge Numarasını belirtir.
Belge Tarih Aralığı : Muhasebe belge tarih aralığının belirtildiği iki adet tarih 
alanıdır.
Yevmiye Tarih Aralığı : Muhasebe kayıt tarih aralığının belirtildiği iki adet 
tarih alanıdır.
Bakiyeli Fişler/Bütün Fişler : Bakiyeli Fişler seçildiğinde, belirtilen kriterler 
dahilinde sadece bakiyeli oluşan fişler listelenir. Bütün Fişler seçeneği ile 
belirtilen kriterler dahilindeki bütün fişler ekrana getirilmektedir. Listeleme 
kriterleri alanlarının altında Arama ve Yazdırma işlevlerini sağlayan fonksiyonel 
tuşlar bulunmaktadır.
Günlük Muhasebe Hareketleri bilgilerini içeren tabloda bulunan kolonlar 
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aşağıdadır;

Yevmiye Tar. : Muhasebe belgesi kayıt tarihini belirtir.
B. Tipi : Muhasebe hareketinin belge tipini belirtir.
Belge No : Muhasebe hareketinin belge numarasını belirtir.
Borç Tutarı (BPBr) : Belge para birimi cinsinden muhasebe fişinin Borç 
toplam tutarıdır.
Alacak Tutarı (BPBr) : Belge para birimi cinsinden muhasebe fişinin Alacak 
toplam tutarıdır.
Bakiye (BPBr) : Belge para birimi cinsinden muhasebe fişinin Bakiye tutarı, 
yani Borç ve Alacak farkıdır.
B.PBr : Belge Para birimini belirtir.
Borç Tutar (FPBr) : Firma para birimi cinsinden muhasebe fişinin Borç toplam 
tutarıdır.
Alacak Tutarı (FPBr) : Belge para birimi cinsinden muhasebe fişinin Alacak 
toplam tutarıdır.
Bakiye (FPBr) : Firma para birimi cinsinden muhasebe fişinin Bakiye tutarı, 
yani Borç ve Alacak farkıdır.
F.PBr : Firma Para birimini belirtir.

Normal bir muhasebe fişinde Borç ve Alacak tutarının birbirine eşit 
olması, buna bağlı olarak Bakiye tutarının sıfır olması gereklidir. Fiş kontrol 
listesi uygulaması ile özellikle Bakiyeli oluşan fişlerin sistemdeki varlıkları tespit 
edilebilir. Dolayısıyla, Muhasebe Mizan alımı sonucunda genel Bakiye 
görüldüğünde ilk olarak Fiş Kontrol Listesi ile Bakiye veren muhasebe fişlerinin 
mevcusiyeti kontrol edilmelidir. Fiş Kontrol Listesinde bakiye veren fişler sarı 
renkli satırlar ile gösterilmektedir. Ne şekilde oluşursa oluşsun, Bakiyeli fişlerin 
mutlaka kontrol edilip düzeltilmesi muhasebe açısından büyük önem 
taşımaktadır.

Listeleme sonucunda belirtilen kriterler ve tarih aralıklarına uygun 
muhasebe belgeleri fiş bazında tabloda listelenirler.

Fiş Kontrol Listesinde muhasebe fiş kalemleri gösterilmez, fiş kalemlerinin 
Borç ve Alacak toplam tutarları gösterilir. Listeleme yapılırken, kayıt tarihine 
göre sıralama yapılır. Aynı gündeki belgeler, Muhasebe belge tipi ve belge 
numarasına göre sıralanırlar. Ekranın en altında ise listeleme sonucu gösterilen 
kayıtlarının Borç, Alacak ve Bakiye toplam tutarları gösterilmektedir. Toplam 
rakamları firma para pirimi cinsinden tutarların toplamına göre hesaplandığı 
için "Para Br." alanında firma para birimi görülecektir. Muhasebe fişlerinde 
birden fazla para birimi kullanılıyor ise Belge para birimi cinsinden tutar 
rakamları tam olarak doğru değerleri vermeyecektir. Asıl olarak, firma para 
birimi tutarları daha önemlidir. Ancak, Belge para birimi veya firma para 
cinsinden de olsa Bakiye veren muhasebe fişleri mutlaka kontrol edilmelidir.

Yazdırma tuşuna basıldığında, ekranda listelenen bilgiler basıma uygun 
olarak rapor formatında yeni bir ekranda gösterilmektedir.
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2.28. Açık Kalemler Listesi (FINT68)

IAS sisteminde alınan ve verilen faturalar başta olmak üzere 
ilişkilendirlmiş ve kısmi kapaması (ödemesi / tahsilatı) yapılmış tüm belgerin 
açık olanlarının listelenmesi için kullanılan rapordur.

2.28.1. Giriş Ekranı

Giriş ekranında listleme yaparken kapsamı ayarlamak üzere arama 
kriterleri girmek üzere aşağıdaki alanlar , arama ve yazdırma tuşları vardır;

Firma : Firma kodu
İş alanı : İş alanı bilgisi
Hesap Aralığı ( Numara/İsim ) : Rapora dahil olacak hesaplar grubunun 
başlangıç ve bitiş numarası. Ve hesap adı
Müşt./Ted : Müşteri(mi) / Tedarikçi(mi) olduğu bilgisi.
RPBr : Raporun gösterileceği para birimi
Belge tarihi aralığı : Raporun kapsaması istenilen belge tarihi aralığı 
başlangıç ve bitiş tarihleri
Yevmiye tarihi aralığı : Raporun kapsaması istenilen belge tarihi aralığı 
başlangıç ve bitiş tarihleri
Vade Tarihi Aralığı : Raporun kapsaması istenilen vade tarihi aralığı başlangıç 
ve bitiş tarihleri
İzleme Tarihi : Liste tarih bilgisi
Fatura Tutar Aralığı : Fatura tutarının en büyük ve en küçük değerleri
Belge Tipi/No : Muhasebe belge tipi ve numarası
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Fatura Tipi/No : Fatura tipi ve numarası bilgisi.
Gelen Fatura No : Harici fatura no bilgisi
Sipariş Tipi/No : Sipariş tipi ve numarası bilgisi.
US : Uyarı seviyesi bu alana girilen değerden daha büyük veya bu değere eşit 
olanlar listelenir.
Uyarı Kodu : Uyarı kodu
K.Statüsü : Muhasebe kaydı kayıt statüsü
BPbr : Belge para birimi

Arama tuşuna basıldığında yukarıda girilen kapsam dahilinde yapılmış 
olan muhasebe kayıtları listelenir, Giriş ekranında kapsam dahilinde verileri 
listelemeye yarayan arama fonksiyonu dışında kayıtları detay bazda inceleme 
olanağı veren izleme fonksiyonu, işlem bir satış İşlemi ise “SALT01D002” 
uygulamasına bağlanarak satış belgesine ilişkin tüm detayları veren satış 
izleme fonsiyonu ve ilişkilendirilen kayıtları listeleyen İlişkili Kayıtlar Listeleme 
fonksiyonu ve kayıtların çıktısını almak için Yazdırma fonksiyonu mevcuttur.

FK : Firma Kodu bilgisi
BT : Muhasebe belge tipi
Belge No : Muhasebe belge no
Kayıt Tarihi : Muhasebe kayıt tarihi
Fatura Tipi : Fatura belge tipi,
Fatura No : Fatura belge no
Borç : Borç tutarı bilgisi
Alacak : Alacak tutar bilgisi
Kapanan Tutar : İlişkilendirilen tutar
Bakiye : Bakiye bilgisi
Pbr : Para Birimi Bilgisi
UA : Uyarı kodu
US : Uyarı seviyesi
Sipariş Tipi : Sipariş belge tipi
İş A. : İş alanı
Sipariş No : Sipariş belge no
Satıcı : Tedarikçi no
Ödeme Tarihi : Ödeme/Tahsilat tarih bilgisi
Ext.Fat.No : Harici fatura numarası
Müşteri : Müşteri no
İsim : Tedarikçi/Müşteri Ad
Fiş Açıklaması : Muhasebe kaydı açıklama bilgisi
Bilgileri listede yer alır.
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2.28.2. Kalem Butonu

Listede yer alan kayıtlardan biri seçilip izleme tuşuna basıldığında bu 
muhasebe kaydıyla ilgili tüm detayların izlendiği uygulama ekranı açılır. (Bu 
ekran ile ilgili detaylar FINT02 de anlatıldığı için burada tekrarlanmayacaktır)

2.29. Kur Farkı Ekstresi (FINT73)

Yapancı para birimleri ile oluşturulan muhasebe kayıtlarının belirtilen bir 
tarihe göre oluşan kur farkları değerlerini liste halinde gösteren uygulamadır. 
Kur Farkı Ekstresi uygulaması işlevsel bir uygulama değildir, raporlama amaçlı 
hazırlanmıştır. Bu nedenle, bu uygulamada gösterilen kur farkları muhasebe 
kaydı olarak sisteme kaydedilemeyecektir.

2.29.1. Ekrana Giriş

Kur Farkı Ekstresi ekranında arama yapabilmek için kriterler, arama tuşu 
ve bilgilerin listelendiği tablo
bulunur. Listeleme yapmak için konulmuş arama kriterleri alanları aşağıdadır;
Firma : Firma kodu bilgisidir.
İs A. : İş alanı bilgisidir.
Kur : Para birimi alanıdırç
Yevmiye Tarih Aralığı : Muhasebe kayıt tarih aralığını belirten iki adet tarih 
alanıdır.
HT : Hesap Tipi bilgisidir.
Hesap No Aralığı : Listelenecek muhasebe hesap numarası aralığı bilgisidir.
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Tekdüzen Hesap No : Muhasebe hesabının ilişkili olduğu Tekdüzen Hesap 
Numarası bilgisidir.
BT : Muhasebe belge tipi bilgisidir.
Belge No Aralığı : Muhasebe belge numara aralığını belirten alanlardır.
Değerleme Kur Tarihi : Değerlemenin yapılacağı ve kur farkı bulunurken 
dikkate alınacak tarih bilgisidir.

Yukardaki kriterlere uyan muhasebe hesaplarına ait, belirtilen para 
birimindeki belgeler için oluşan kur değerleme ve kur farkı rakamları 
hesaplanarak muhasebe belge bazında listelenir. Kur farkı bilgileri içinde sadece 
yabancı para birimli muhasebe kayıtları olacaktır, bu nedenle arama 
kriterlerinde Kur bilgisi '%' olarak belirtildiğinde bütün yabancı para birimli 
kayıtlar listelenecektir. Firma para biriminde oluşturulmuş muhasebe kayıtları 
kur farkı oluşturmayacağı için kur farkı ekstresinde gösterilmezler. Kur Farkı 
bilgilerinin gösterildiği tabloda aşağıdaki kolonlar bulunmaktadır.

FK : Firma Kodu
BT : Muhasebe Belge Tipi
Belge No : Muhasebe belge numarası
Yevmiye Tarihi : Muhasebe belgesinin kayıt tarihi
B/A : Muhasebe hareketinin Borç veya Alacak yönünde olduğunu belirtir.
Hesap No : Hesap Numarası
Hesap Adı : Hesap ismi
Ödeme Tarihi : Muhasebe hareketinin vade tarihi bilgisidir.
Müşteri : Muhasebe belgesindeki Müşteri numarası bilgisidir.
İsim : Muhasebe belgesindeki Müşteri ismidir.
Fiş Açıklaması : Muhasebe hareketinin açıklamasıdır.
Belge Tutarı : Muhasebe hareketine ait belge para birimi cinsinden Tutar 
bilgisidir.
Açık Tutar : Muhasebe hareketine ait belge para birimi cinsinden Açık Tutar 
bilgisidir.
PBr : Değerlemenin yapıldığı yabancı para birimidir.
Belge Kur : Muhasebe belgesinin tarihindeki yabancı para birimine ait kur 
bilgisidir.
Belge Tutarı FPBr : Muhasebe hareketine ait firma para birimi cinsinden Tutar 
bilgisidir.
Açık Tutar FPBr : Muhasebe hareketine ait firma para birimi cinsinden Açık 
Tutar bilgisidir.
Değerleme Kur : Değerleme tarihi arama kriter alanında belirtilen tarihteki 
belge para birimine ait kur bilgisidir.
Değerleme Tutarı : Muhasebe belgesi belge para birimi tutarı ile değerleme 
kur değerinin çarpımı ile elde edilen tutardır.
Değerleme Açık Tutarı : Muhasebe belgesi belge para birimi Açık Tutarı ile 
değerleme kur değerinin çarpımı ile elde edilen tutardır.
Açık Tutar Kur Farkı : Değerleme Açık Tutarı ile firma para birimi cinsinden 
Açık Tutar değerlerinin farkı ile oluşan Açık Tutar Kur Farkı bilgisidir.
Kur Farkı : Değerleme Tutarı ile firma para birimi cinsinden Belge Tutarı 
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değerlerinin farkı ile oluşan Kur Farkı bilgisidir.

Kur farkı Ekstresi uygulaması ile bilgi amaçlı olarak muhasebe 
hareketlerinin oluşan kur farkı değerleri gösterilir. Kur farkı değerlerinin 
muhasebeleştirilmesi için FINT76 Dönemsel Değerleme uygulaması 
kullanılmalıdır.

2.30. Müşteri Mutabakatı (FINT75)

Müşterilerin mevcut bakiye durumunu göstermek ve mutabakat 
niteliğinde mektup olarak oluşturmak için hazırlanmış uygulamadır. Mutabakat 
raporunda Müşteri ana kartındaki müşteri cari hesaplarına ait muhasebe 
kayıtları dikkate alınır ve bu kayıtlar ile Müşterilerin Borç, Alacak ve Bakiye 
değerleri hesaplanır. Her bir müşteri için mutabakat olarak ayrı rapor 
hazırlanması ve mutabakat mektubu oluşturulması mümkün olmaktadır.

2.30.1. Ekrana Giriş

Müşteri Mutabakatı ekranında Müşteri bilgilerini ve finansal değerleri 
listelemek için kriter giriş alanları,
Arama ve Yazdırma fonksiyonel tuşları ve listeleme sonuçlarını gösteren tablo 
bulunmaktadır. Listeleme yapmak için kullanılan alanlar aşağıdadır;
Firma : Firma kodunu belirtir.
HT : Hesap Tipi alanıdır.
Hesap Numarası Aralığı : Müşteri cari hesap numarası aralığı belirtmeye 
yarayan iki adet alandır.
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Tekdüzen Hesap No : Müşterilerin bağlı olduğu Tekdüzen Hesap Numarası 
alanıdır.
Tarih Aralığı: Bu alanda belirtilen tarihler arasında kayıt yapılan Müşterilerin 
muhasebe kayıtları dikkate alınır.

Listeleme kriterleri alanlarının altında Arama ve Yazdırma işlevlerini 
sağlayan fonksiyonel tuşlar bulunmaktadır. Bu tuşların yanında yazdırma 
sonucu ekrana rapor gelmesini sağlayan "Önizleme" seçeneği yer almaktadır.

Listeleme sonucu ekrana gelen ve Müşteri bilgilerini gösteren tabloda 
bulunan kolonlar aşağıdadır;

Firma : Firma kodu bilgisi
İs Alani : İş Alanı bilgisi
Müşteri : Müşteri ana kartındaki numaradır.
Hesap No : Müşteri cari hesap numarasıdır.
Borç : Müşterinin Borç tutarları toplamıdır.
Alacak : Müşterinin alacak tutarları toplamıdır.
P.Br. : Para birimi alanıdır.
Bakiye : Borç ve Alacak farkı, Bakiye bilgisini belirten alandır.
Ad1 : Müşterinin ana kartında tanımlı ilk adıdır.
Ad2 : Müşterinin ana kartında tanımlı ikinci adıdır.
Adres1 : Müşterinin ana kartında tanımlı ilk adres bilgisidir.
Adres2 : Müşterinin ana kartında tanımlı ikinci adres bilgisidir.
Şehir : Müşterinin bulunduğu şehir bilgisidir.
Zip Kodu : Müşterinin adresine uygun Posta Kodu bilgisidir.
Fax No : Müşterinin ana kartında tanımlı Fax Numarası bilgisidir.
Tel No : Müşterinin ana kartında tanımlı Telefon Numarası bilgisidir.

Tablodan kayıt veya kayıtlar seçildikten sonra "Yazdır" tuşuna 
basıldığında, seçilen Müşterilerin her bir için ayrı sayfaların gösterildiği rapor 
ayrı bir ekranda belirir. Bu raporun içinde, müşterilerin tabloda bulunan bilgileri 
kullanılarak mutabakat mektubuna uygun bir biçimde hazırlanmış "Müşteri 
Mutabakat Mektubu" oluşturulur. Müşteri tablosunda ne kadar kayıt seçilirse, 
rapor olarak ekrana gelen müşteri mutabakat mektupları sayısı da seçilen 
kayıtlar kadar olacaktır.
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2.31. Dönemsel Kur Değerleme (FINT76)

Yabancı para birimlerinde çalışan hesaplar için döviz kurlarındaki 
değişimlerden kaynaklanan kur farkı kar ya da zararlarının hesaplanması, kar 
ya da zararın muhasebeleştirilmesi ile hesabın bakiyesinin güncel hale 
getirilmesinin yapıldığı uygulamadır.

2.31.1. Ekrana Giriş

Firma : Firma kodu
İş Alanı : İş alanı bilgisi
HT : Hesap Tipi
Hesap No Aralığı : Listelenecek hesap numarası aralığı
Hesap P.Br : Para birimi
Değerleme Tarihi : Değerlemenin yapılacağı tarih
Değerleme Para Birimi : Değerlemenin yapılacağı para birimi

Yukarıdaki kriterlere uyan muhasebe hesaplarına ait, belirtilen para 
birimindeki belgeler için oluşan kur değerleme miktarı iş alanı bazında 
toplanarak listelenir. Kur değerlemesi mali yıl içindeki kayıtlar için yapılabileceği 
gibi geçmiş yıllara ait kayıtlar için de yapılabilmektedir. Bu seçim Firma 
Muhasebe Tanımları (IASFIN019) destek tablosunda, Dönemsel Kur Değerleme 
Kapsamı seçeneği aracılığıyla yapılmaktadır.
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FK : Firma Kodu
HT : Hesap Tipi
Hesap No. : Hesap Numarası
P.Br(belge) : Değerlemenin yapıldığı para birimi
İA : Değerlemenin yapıldığı iş alanı bilgisi
Değerleme Kur : Değerleme tarihindeki kur bilgisi
Kur farki(Bu Yıl) : İçinde bulununan mali yıla ait kayıtlardan kaynaklanan kur 
farkı kar ya da zararı
Kur farki(Devreden) : Geçmiş mali yıllara ait kayıtlardan kaynaklanan kur 
farkı kar ya da zararı
Borç(Bu Yıl) : İçinde bulununan mali yıla ait, değerleme kapsamındaki 
kayıtların borç toplamı (Belge para birimi cinsinden)
Alacak(Bu Yıl) : İçinde bulununan mali yıla ait, değerleme kapsamındaki 
kayıtların alacak toplamı (Belge para birimi cinsinden)
Bakiye(Bu Yıl) : İçinde bulununan mali yıla ait, değerleme kapsamındaki 
kayıtların toplam bakiyesi (Belge para birimi cinsinden)
Borç(Bu Yıl)(FPBr) :İçinde bulununan mali yıla ait, değerleme kapsamındaki 
kayıtların, geçmiş değerlemelerede tabi borç toplamı (Firma para birimi 
cinsinden)
Alacak(Bu Yıl)(FPBr) : İçinde bulununan mali yıla ait, değerleme 
kapsamındaki kayıtların, geçmiş değerlemelerede tabi alacak toplamı (Firma 
para birimi cinsinden)
Bakiye(Bu Yıl)(FPBr) : İçinde bulununan mali yıla ait, değerleme 
kapsamındaki kayıtların, geçmiş değerlemelerede tabi toplam bakiyesi (Firma 
para birimi cinsinden)
Borç(Devreden) : Geçmiş mali yıllara ait, değerleme kapsamındaki kayıtların 
borç toplamı (Belge para birimi cinsinden)
Alacak(Devreden) : Geçmiş mali yıllara ait, değerleme kapsamındaki 
kayıtların alacak toplamı (Belge para birimi cinsinden)
Bakiye(Devreden) : Geçmiş mali yıllara ait, değerleme kapsamındaki 
kayıtların toplam bakiyesi (Belge para birimi cinsinden)
Borç(Devreden)(FPBr) : Geçmiş mali yıllara ait, değerleme kapsamındaki 
kayıtların, geçmiş değerlemelerede tabi borç toplamı (Firma para birimi 
cinsinden)
Alacak(Devreden)(FPBr) : Geçmiş mali yıllara ait, değerleme kapsamındaki 
kayıtların, geçmiş değerlemelerede tabi alacak toplamı (Firma para birimi 
cinsinden)
Bakiye(Devreden)(FPBr) : Geçmiş mali yıllara ait, değerleme kapsamındaki 
kayıtların, geçmiş değerlemelerede tabi toplam bakiyesi (Firma para birimi 
cinsinden)
Top. Borç : Griddeki geçmiş yıllar ve bu yıla ait toplam firma para biriminde 
borç tutarı
Top. Alacak : Griddeki geçmiş yıllar ve bu yıla ait toplam firma para biriminde 
alacak tutarı
Top. Kur Farkı : Griddeki geçmiş yıllar ve bu yıla ait toplam firma para 
biriminde bakiye tutarı
Muhasebe: Muhasebeye kaydedilmek istenen kur farkları seçilip, Muhasebe 
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butonuna basılır.
Belge Tipi : Belge tipi bilgisi
Kayıt Anahtarı : Kur farkını muhasebeye kaydetmek için kullanılacak kayıt 
anahtarınında aşağıdaki değer alanları kullanılmalıdır.
CURRDIFFPEREVALCYEAR : İçinde bulununan mali yıla ait kur farkı kar ya da 
zararı miktarı
CURRDIFFPEREVALPYEAR : Geçmiş yıllara ait kur farkı kar ya da zararı miktarı
CURRDIFFPEREVALAYEAR : Geçmiş yıllar + İçinde bulununan mali yıla ait kur 
farkı miktarı
CURRDIFFPEREVAL : değerlenen hesaba yazılacak kur farkı kar ya da zararı 
miktarı
Açıklama : Kur farkı fişi açıklaması

2.32. Periyodik Belge Kontrolü (FINT78)

Muhasebe belge tiplerine ait muhasebe kayitlarının periyodik olarak 
toplam değerleri ile birlikte görüntülendiği kontrol amaçlı hazırlanmış 
uygulamadır.

2.32.1. Ekrana Giriş

Periyodik Belge Kontrolü ekranında arama yapabilmek için kriter giriş 
alanları, Arama ve Yazdırma fonksiyonel tuşları ve listeleme sonuçlarını 
gösteren tablo bulunmaktadır. Listeleme yapmak için kullanılan alanlar 
aşağıdadır;
FK : Firma kodunu belirtir.
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Belge Tipi : Muhasebe Belge Tipini belirtir.
Zaman Seçimi : Periyod veya Tarihe göre arama yapılmasını sağlayan seçim 
kriteridir. Periyod seçimi yapıldığında, Mali Yıl ve Periyod alanları aktif hale gelir, 
Tarih seçildiğinde ise kayıt Tarih Aralığı alanları aktif olacaktır.
Period : Periyod veya Ay bilgisinin girildiği alandır.
Mali Yıl : Mali yıl bilgisinin belirtildiği alandır.

Listeleme kriterleri alanlarının altında Arama ve Yazdırma işlevlerini 
sağlayan fonksiyonel tuşlar bulunmaktadır. Periyodik Belge Kontrolü bilgilerini 
içeren tabloda bulunan kolonlar aşağıdadır;

FK : Firma kodu bilgisidir.
BT : Muhasebe belge tipini belirtir.
Açıklama : Muhasebe belge tipinin açıklamasıdır.
Periyod : Periyod bilgisidir.
Toplam Borç : Periyod içinde muhasebe belge tipine ait toplam Borç tutarıdır.
Toplam Alacak : Periyod içinde muhasebe belge tipine ait toplam Alacak 
tutarıdır.
Toplam Bakiye : Periyod içinde muhasebe belge tipine ait toplam Borç ve 
Alacak farkı, Bakiye tutarıdır.
B.Say. : Periyod içinde muhasebe belge tipine ait toplam belge sayısıdır.
Kümülatif Belge Sayısı : Belge sayılarının kümülatif olarak toplamını belirtir.

Listeleme sonucunda belirtilen kriterler ve zaman seçimine uygun 
muhasebe kayıtları muhasebe belge tipleri bazında toplam değerleri ile birlikte 
tabloda listelenirler. Periyodik belge kontrolünde amaç, belirli periyod içinde bir 
muhasebe belge tipi için ne kadar tutarda ve kaç adet muhasebe kaydının 
oluşturulduğunu kontrol etmektir. Listeleme yapılırken, muhasebe belge tipi ve 
periyoda göre sıralam yapılmaktadır. Ekranın en altında ise listeleme sonucu 
gösterilen kayıtların Borç, Alacak ve Bakiye toplam tutarları gösterilmektedir. 
Toplam rakamları firma para pirimi cinsinden tutarların toplamına göre 
hesaplandığı için "Para Br." alanında firma para birimi görülecektir. Yazdırma 
tuşuna basıldığında, ekranda listelenen bilgiler basıma uygun olarak rapor 
formatında yeni bir ekranda gösterilmektedir.
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2.33. Ters Bakiyeli Müşteri Ve Tedarikçiler (FINT79)

Genellikle muhasebe hareketleri sonucunda Müşteri cari hesapları Borç, 
Tedarikçi cari hesapları da Alacak bakiyesi verirler. Diğer bir ifade ile 
Müşterilerin genelde Borcu, Tedarikçilerin de alacağı olur. İstisnai olarak, fazla 
ödeme yapan Müşterilerin cari hesapları Alacak, fazla ödeme yapılan Tedarikçi 
cari hesapları da Borç bakiyesi verebilir. Bu durumdaki cari hesaplar Ters 
Bakiyeli olarak adlandırılırlar. Ters Bakiyeli Müşteri ve Tedarikçiler uygulaması 
da ters bakiye veren Müşteri ve Tedarikçi cari hesaplarının bulunmasını 
sağlamaktadır. Ayrıca, muhasebe açısından ters bakiyeleri kapatmak için 
oluşturulmuş kayıt anahtarı ile birlikte ters bakiyeleri muhasebe kaydı olarak 
sisteme aktarmak uygulama ile mümkün olmaktadır.

2.33.1. Ekrana Giriş

Ters Bakiyeli Müşteri ve Tedarikçiler ekranında arama yapabilmek için 
kriter giriş alanları, Arama ve Yazdırma fonksiyonel tuşları ile arama sonuçlarını 
gösteren tablo bulunmaktadır. Listeleme yapmak için kullanılan alanlar 
aşağıdadır;
FK : Firma kodunu belirtir.
Yevmiye Tarih Aralığı : Muhasebe belgelerinin kayıt tarih aralığının 
belirtilmesini sağlayan aki adet tarih alanıdır.
Müşteri/Tedarikçi/Her ikisi : Listelenecek cari hesapları belirtmeye yarayan 
seçim kriteridir. Müşteri seçildiğinde sadece ters bakiyeli müşteri cari hesapları, 
Tedarikçi seçildiğinde de ters bakiyeli tedarikçi cari hesapları listelenir. Her ikisi 
seçildiğinde ise Müşteri ve Tedarikçi cari hesapları ters bakiyeli ise ekranda 
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görüntülenir.
Müş./Ted. Numarası : Müşteri ve Tedarikçi cari kart numarasını belirtir.
Müş./Ted. Adı : Müşteri ve Tedarikçi ismini belirtir.
Kayıt Anah. : Ter bakiye değerlerini muhasebe kaydı olarak sisteme aktarmak 
üzere kullanılacak muhasebe kayıt anahtarını belirten alandır.
Belge Tipi : Muhasebe belge tipini belirten alandır.

Listeleme kriterleri alanlarının altında Arama ve Yazdırma işlevlerini 
sağlayan fonksiyonel tuşlar bulunmaktadır. Ters Bakiyeli Müşteri ve Tedarikçi 
bilgilerini içeren tabloda bulunan kolonlar aşağıdadır;

HT : Hesap tipini belirtir.
Hesap No : Müşteri veya Tedarikçi cari hesap numarasıdır.
Müş./Ted. Adı : Müşteri veya Tedarikçi ismini belirtir.
İş A. : İş alanı bilgisidir.
Borç : Müşteri veya Tedarikçi cari hesaba ait muhasebe kayıtlarındaki toplam 
Borç tutarıdır.
Alacak : Müşteri veya Tedarikçi cari hesaba ait muhasebe kayıtlarındaki 
toplam Alacak tutarıdır.
Bakiye : Müşteri veya Tedarikçi cari hesaba ait muhasebe kayıtlarındaki 
toplam Borç ve Alacak farkı, Bakiye tutarıdır.

Listeleme sonucunda, belirtilen kriterler ve tarih aralığına uygun Müşteri 
veya Tedarikçi cari hesaplarının muhasebe kayıtları incelenir ve ters bakiyeli 
olan cari hesap bilgileri tabloda listelenirler. Müşteri cari hesap satırları açık 
kırmızı renkte, Tedarikçi cari hesap satırları da sarı renkte tablo içinde 
gösterilirler. Ters bakiye söz konusu olduğu için Müşteri cari hesap bakiyeleri 
negatif, Tedarikçi cari hesap bakiyeleri de pozitif tutarlı olmaktadır. Ters bakiye 
değerlerini muhasebe kayıtlarına aktarıp, Müşteri veya Tedarikçi cari hesapları 
için bakiye değerlerini sıfırlamak için öncelikle muhasebe kayıt anahtarı ve 
muhasebe belge tipi alanları doldurulur. Daha sonra, ekranın üst kısmında 
bulunan "Kaydet" tuşuna basılarak tabloda listelenmiş bütün cari hesaplar için 
muhasebe kaydı oluşturulabilir. Kaydet tuşunun yanındaki "Muhasebe fişini 
göster" işareti ile oluşan muhasebe fişi satırlarını muhasebe onay ekranı 
üzerinden görmek mümkün olmaktadır. Yazdırma tuşuna basıldığında, ekranda 
listelenen bilgiler basıma uygun olarak rapor formatında yeni bir ekranda 
gösterilmektedir.
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3- TEMEL VERİLER

Muhasebe Finans Destek Tabloları ve açıklamaları.

Tablo Adı Açıklama
IASFIN001 Muhasebe Kayıt Anahtarı
IASFIN003 Muhasebe Belge Tipleri
IASFIN004 Hesap Tipleri
IASFIN005 Hesap Sınıfları
IASFIN006 Hesap Grupları
IASFIN007 Muhasebe Dönemleri
IASFIN008 GL Relation for Customers / Vendors
IASFIN010 Fatura Kontrol Tipi
IASFIN011 Fatura Kabul Toleransları
IASFIN012 Kullanıcı Grupları
IASFIN013 Kullanıcı Grubu Yetkileri
IASFIN014 Rapor Tipleri
IASFIN016 Şablon Belge Dönemleri
IASFIN017 Fatura Kapatma Toleransları
IASFIN019 Firma Muhasebe Tanımları
IASFIN021 Kur Çevrim Farkları Yuvarlama Hesabı
IASFIN022 Hesap Aktarım Şablonu
IASFIN024 Tesise Özel Muhasebe Kayıt Anahtarları
IASFIN025 Değer alanları
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3.1. IASFIN001 – Muhasebe Kayıt Anahtarı

Finans modülünün temel destek tablolarından biri olup finans modülüyle 
entegre calisan uygulamalar ve muhasebe kaydı yapılan uygulama ekranı 
FINT02 de muhasebe kayıtları için, kayıt ıablonları tanımlanır . Yapılacak 
muhasebe kayıtlarında hangi bilgilerin girileceği , hangi hesaplara kayıt 
atılacağı tanımlaması yapılır.Muhasebe kayıt anahtarları firma bazında 
tanımlanır ve Uygulama ekranlarında yapılan işlemlerle eş ve gerçek zamanlı 
muhasebe kaydı yaratılması için entegrasyon kayıt anahtarları diğer ekranlar 
için entegre olmayan kayıt anahtarları ayrımı yapılır.

3.1.1. Ana Tablo

İlk sayfada diğer uygulama ekranlarında olduğu gibi , girilmiş olan 
verilerin arama kriterleri girilerek sorgulanabildiği , Yeni kayıtların girilebildiği , 
İstenilen kayıtların üzerinde değişiklik ,Silme işlemlerinin yapılabildiği 
fonksiyonlar tanımlıdır

Arama Kriterleri
Firma : Kayıt anahtarının ait olduğu firmanın kodu
Açıklama : Kayıt anahtarı açoklaması
Entegrasyon : Entegrasyona tabi olup olmadığı bilgisi

Yeni bir Kayıt anahtarı tanımlamak için araç çubuğundaki “Yeni Kayıt 
Ekleme “ düğmesine basılarak detay tabloya geçilir.
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3.1.2. Detay Tablo

Yeni bir Kayıt anahtarı tanımlamak için araç çubuğundaki “Yeni Kayıt 
Ekleme “ düğmesine basılarak
detay tabloya geçilir.
Kayıt Anahtarı Başlığı
Firma : Firma kodu bilgisi
Kayıt Anahtarı: Kayıt Anahtarı kodu bilgisi
Açıklama : Kayıt Anahtarı açıklaması
Maliyet Merkezi : Muhasebe kaydı girilirken maliyet merkezi bilgisi girilmesi 
için bu işaret kutucuğuna işaret konulur.
Proje : Muhasebe kaydı girilirken Proje bilgisi girilmesi için bu işaret 
kutucuğuna işaret konulur.
Otomatik Açılış : Muhasebe kaydı girilirken “açık kalem” olarak işaretlenmiş 
kayıt anahtarı satırları için açık kalemlerin ilişkilendirilme üzere listelenmesini 
sağlar.
Yeni Vadeli Kağıt : Muhasebe kaydı girilirken çek, senet vs. numarası bilgisi 
girilmesi için bu işaret kutucuğuna işaret konulur.
Ödeme Koşulu : Muhasebe kaydı girilirken Ödeme koşulu ve/veya vade bilgisi 
girilmesi için bu işaret kutucuğuna işaret konulur.
Malzeme : Muhasebe kaydı girilirken malzeme kodu bilgisi girilmesi için bu 
işaret kutucuğuna işaret konulur.
Banka : Muhasebe kaydı girilirken banka kodu bilgisi girilmesi için bu işaret 
kutucuğuna işaret konulur.
Banka belgesi: Muhasebe kaydı girilirken banka belge no bilgisi girilmesi için 
bu işaret kutucuğuna işaret konulur.
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Hesap no : Muhasebe kaydı girilirken Hesap Numarası bilgisi girilmesi için bu 
işaret kutucuğuna işaret konulur.
Harici belge no: Muhasebe kaydı girilirken harici belge no bilgisi girilmesi için 
bu işaret kutucuğuna işaret konulur.
Müşteri/Tedarikçi : Muhasebe kaydı girilirken müşteri/tedarikçi bilgisi 
girilmesi için bu işaret kutucuğuna işaret konulur.
Fix(sabit) değer: Muhasebe kaydı girilirken sabit tutarlı bir kayıt satırı 
girilmek istenirse bu işaret kutucuğuna işaret konulur.
Tutar : Sabit değer alanına işaret konulması durumunda tutar bilgisi girilir.
KDV Anahtarı : Muhasebe kaydı girilirken KDV anahtarı bilgisi girilmesi için bu 
işaret kutucuğuna işaret konulur.
Entegrasyon :Uygulama ekranlarında eş ve gerçek zamanlı muhasebe kaydı 
yaratılmasını gerektiren muhasebe kayıt anahtarları için işaretlenir ,FINT02 gibi 
direkt muhasebe kaydı yaratılan uygulamalarda kullanabilmek için boş bırakılır.
Eşitleme : Muhasebe kaydı girilirken”Açık Kalemler” ekranından yapılan 
eşleştirmelerde, eşleştirilen belgelerin tutar alanı gibi bilgilerin eşitlenmesi için 
bu işaret kutucuğuna işaret konulur.
Döviz Kuru : Firma para biriminden farklı para birimleriyle işlem yapılırken 
alınacak kur tipi bilgisi girilir.
Kasa : Muhasebe kaydının kasa Tahsil /Ödeme işlemi olup olmadığı 
bilgisi girilir.
Kayıt Anahtarı Satırları
No : Muhasebe kaydının sıra numara bilgisi girilir.
B/A : Muhasebe kaydının B-Borç A-Alacak bilgisi girilir.
H Tipi : Muhasebe kaydının hesap tipi bilgisi girilir.
Hesap No : Muhasebe kaydında yer alacak hesap bilgisi girilir. Hesap numarası 
alanına 102.10.XXX gibi bilgiler girilebilir ve burada XXX alanına atanacak 
değer üst alanda tanımlanan bilgilere bağlı olarak işlem esnasında girilen 
verilerden hesap no bilgisi oluşturulur.
Burada kullanılan kodlar aşağıdadır;
"XXXX” : Malzeme hesap grubu ile değiştirilir. ( Noktalı veya daha az sayıda X 
ile kullanılabilir )
"YYYY" : KDV kodu ile değiştirilir. ( Noktasız ve  Y ile kullanılır. )
"ZZZZ" : Banka grubu ile değiştirilir. ( Noktalı veya daha az sayıda Y ile 
kullanılabilir )
"DDDD" : Satış İndirim Kodu ( Sadece kalem indirimleri için kullanılır ) ( Noktalı 
veya daha az sayıda D ile kullanılabilir )
"CCCC" : Maliyet merkezi kırılımı için girilir.
"PPPP" : Personel numarasının, muhasebe hesabına atanabilmesi için girilir.
"AAAA" : Demirbaş numarasının hesap kırılımına atılması için kullanılır.
T.D. Hesap : Muhasebe kaydının Ana Hesap Numarasının, Hesap Planındaki 
Ana Hesap Numarasından farklı olması istenirse bu alana istenilen Ana Hesap 
Numarası bilgisi girilir.
Değer Alanı : Muhasebe kaydının değer alanına aktarılacak tutar bilgisinin 
hangi alandan akacağı bilgisi girilir. Bu alanlar IASFIN025 destek tablosunda 
açıklanmaktadır.
Açıklama : Muhasebe kaydı bazında açıklama bilgisi girilir.
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Kur : Muhasebe kaydına ait para birimi bilgisi girilir.
KDV Kodu : Muhasebe kaydının KDV kodu Bilgisi girilir.
K.S : Muhasebe kayıtları arasında ilişki kurarak kayıtlar üzerinde statu takibi 
yapılmasını sağlayan anahtar; kayıt statu bilgisi girilir."1" muhasebe kaydının 
statüsünün açık olduğu , "0" kapalı olduğu anlamına gelir.
AK : Kayıt statüsü alanına bilgi girilmiş kayıtlarla karşılıklı ilişki kurulmasını 
sağlayan kod –Açık Kayıt bilgisi Örnek Bir fatura giriş işleminde Müşteri cari 
hesabına yapılacak muhasebe kaydı için K.S. Alanına girilen 1 bilgisi sonrası bu 
müşteri hesabına yapılacak bir ödeme işleminde ilgili kayıt da AK alanında 
işaret varsa ilişki listelenen kayıtlardan bir yada birden fazlası arasındaki ilişki 
kurulur ve faturanın ödenen kısmı kapatılır. 
MM : Muhasebe kaydı Maliyet Merkezi bilgisi girilir.
CS : Muhasebe kaydı vadeli kağıt statü bilgisi girilir.
Kod : Muhasebe kaydı ile ilgili çalıştırılmak istenen ek kod (var ise) girilir , 
bunun için araç çubuğundaki "detay" tuşu kullanılarak kod yazılacak not defteri 
ekranına girilir.

3.2. IASFIN003 – Muhasebe Belge Tipleri

Muhasebe modülünün temel destek tablolarından olup muhasebe belge 
tiplerinin tanımlandığı destek tablosudur.
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3.2.1. Ana Tablo

İlk sayfada girilmiş olan tüm veriler mevcutsa listelenir. Araç çubuğu 
üzerinde Yeni kayıtların girilebildiği , İstenilen kayıtların üzerinde değişiklik 
,Silme işlemelerinin yapılabildiği fonksiyonlar tanımlıdır.
İlk ekranda görüntülenen bilgiler;
Firma : Muhasebe belge tipinin ait olduğu firma kodu
Belge Tipi : Belge tipi Bilgisi
Açıklama : Belge tipi ile ilgili açıklama

3.2.2. Detay Tablo

Firma : Belge tipi tanımlanacak firma kodu bilgisi IASBAS001 Firma kodları 
destek tablosundan odaklanıp seçilerek ya da elle girilir.
Belge Tipi : Belge tipi kod bilgisi girilir.
Muh Num. Aralığı : Muhasebe Numara Aralığı ;tanımlanan belge tipinin 
sistem işlemlerinde tanımlanan numara aralıklarından hangisi ile ilişkilendirildiği 
bilgisi girilir.
Layout : Muhasebe Belge Tipine özel rapor şablonu bilgisi (varsa) girilir.
Açıklama : Belge tipi ile ilgili açıklama
Kalem No Aralığı : Muhasebe belgesinin kalemlerinin alacağı sıra numarası 
aralık bilgisi girilir.
Öndeğer Kayıt Anahtarı : Öndeğer kayıt anahtarı
Hesap satırlarını Birleştir : Aynı Muhasebe kaydında aynı hesap 
numarası,hareket yönü (B/A) , iş alanı,para birimi gibi alanlara sahip kayıtların 
yer aldığı durumlarda tutar alanının toplanması için işaretlenir.
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Belgeye Farklı Kurlar Girilebilir : Aynı muhasebe belgesine farklı para 
biriminde kayıtlar girilmesi için bu işaret kutucuğuna işaret konulur.

3.3. IASFIN004 – Hesap Tipleri

Muhasebe modülünün temel destek tablolarından olup muhasebe hesap 
tiplerinin tanımlandığı destek tablosudur.

3.3.1. Ana Tablo

İlk sayfada girilmiş olan tüm veriler listelenir .Araç çubuğu üzerinde Yeni 
kayıtların girilebildiği , İstenilen kayıtların üzerinde değişiklik ,Silme 
işlemelerinin yapılabildiği fonksiyonlar tanımlıdır. İlk ekranda görüntülenen 
bilgiler;
Firma : Muhasebe hesap tipinin ait olduğu firma kodu
Hesap Tipi : Hesap tipi Bilgisi
Anahtar : Muhasebe hesap tipi sınıf bilgisi
Açıklama : Hesap tipi ile ilgili açıklama
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3.3.2. Detay Tablo

Firma : Hesap tipi tanımlanacak firma kodu bilgisi IASBAS001 Firma kodları 
destek tablosundan odaklanıp seçilerek ya da elle girilir.
Hesap Tipi : Hesap tipi kod bilgisi tek hane olarak girilir.
Açıklama : Hesap tipi açıklayıcı bilgisi girilir.
Anahtar : Hesap tipi olarak;Müşteri,Tedarikçi,Tekdüzen Hesap,Sabit Kıymet 
hesabı,Personel hesabı,Maliyet hesabı ,Stok hesabı,Diğer seçeneklerinden ilgili 
olan seçilir.
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3.4. IASFIN005 – Hesap Sınıfları

Muhasebe modülünün temel destek tablolarından olup muhasebe hesap 
sınıflarının tanımlandığı destek tablosudur.

Hesap Tipleri, Muhasebe hesaplarının kendi içlerinde sınıflandırılmasını 
sağlayan kodlardır. Muhasebe hesaplarını sınıflara ayırmak raporlama sırasında 
işe yaramaktadır.

3.4.1. Ana Tablo
İlk sayfada girilmiş olan tüm veriler, mevcutsa listelenir.Araç çubuğu 

üzerinde Yeni kayıtların girilebildiği, İstenilen kayıtların üzerinde değişiklik, 
Silme işlemelerinin yapılabildiği fonksiyonlar tanımlıdır.
İlk ekranda görüntülenen bilgiler;

Firma : Muhasebe hesap tipinin ait olduğu firma kodu,
Hesap Sınıfı : Muhasebe hesap sınıfı bilgisi,
Hesap maskesi : Muhasebe hesap maskesi bilgisi,
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3.4.2. Detay Tablo

Firma : Firma Kodu Bilgisi.
Hesap sınıfı : Hesap sınıfı kod bilgisi girilir.
Açıklama : Hesap sınıfı açıklayıcı bilgisi girilir.
Hesap maskesi : Hesap maskesi bilgisi girilir.
Metin : Hesap Sınıfının dile bağlı açıklaması girilir.
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3.5. IASFIN006 – Hesap Grupları

Muhasebe modülünün temel destek tablolarından olup muhasebe hesap 
gruplarının tanımlandığı destek
tablosudur.

3.5.1. Ana Tablo

İlk sayfada girilmiş olan tüm veriler, mevcutsa listelenir.Araç çubuğu 
üzerinde Yeni kayıtların girilebildiği, İstenilen kayıtların üzerinde değişiklik, 
Silme işlemelerinin yapılabildiği fonksiyonlar tanımlıdır.
İlk ekranda görüntülenen bilgiler;
Firma : Muhasebe hesap tipinin ait olduğu firma kodu,
Hesap grubu : Muhasebe hesap grubu bilgisi,
Grup Kodu : Muhasebe hesap grubu kodu bilgisi,
Açıklama : Muhasebe hesap grubu açıklayıcı bilgisi,
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3.5.2. Detay Tablo

Firma : Hesap tipi tanımlanacak firma kodu bilgisi IASBAS001 Firma kodları 
destek tablosundan odaklanıp seçilerek ya da elle girilir.
Hesap grubu : Muhasebe hesap grubu bilgisi en çok dört hane olarak girilir,
Açıklama : Muhasebe hesap grubu açıklayıcı bilgisi,
Grup Kodu : Muhasebe hesap grubu kodu bilgisi Aktif , Pasif ,Gelir ,Gider, 
Maliyet ve diğer seçenekleri arasından seçilir.
Metin : Muhasebe hesap grubu dile bağlı açıklaması.
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3.6. IASFIN007 – Muhasebe Dönemleri

Muhasebe modülünde muhasebe kaydı oluşturabilmek için periyot 
tanımlama işlevini yerine getiren temel destek tablosudur. Bu destek 
tablosunda periyot tanımlanmadıkça sistemde muhasebe kaydı 
yaratılamaz,değiştirilemez ,silinemez.

3.6.1. Ana Tablo

İlk sayfada girilmiş olan verilerin arama kriterleri girilerek 
sorgulanabildiği , Yeni kayıtların girilebildiği , İstenilen kayıtların üzerinde 
değişiklik ,Silme işlemelerinin yapılabildiği fonksiyonlar tanımlıdır.
Firma : Firma kodu bilgisi
Muhasebe Yılı : Muhasebe yılı bilgisi dört hane olarak girilir.
Dönem : Muhasebe Dönemi bilgisi iki hane olarak girilir.
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3.6.2. Detay Tablo

Firma : Muhasebe dönemi tanımlanacak firma kodu bilgisi IASBAS001 
Firma kodları destek tablosundan odaklanıp seçilerek ya da elle girilir.
Muhasebe Yılı : Muhasebe döneminin ait olduğu yıl bilgisi dört hane "yyyy" 
formatında ,
Dönem : Muhasebe dönemi en çok iki hane girilebilir
Dönem Başlangıcı : Hesap döneminin başlangıç tarihi bilgisi “gg.aa.yyyy” 
formatında
Dönem Bitişi : Hesap döneminin bitiş tarihi bilgisi “gg.aa.yyyy” formatında
Kayıt Yapılabilir : Bu periyotta işlem yapılması için bu alana işaret 
konulmalıdır. Resmi defterler yazdırıldığı zaman bu bilgi otomatik olarak 
temizlenerek muhasebe kaydı yapılması engellenir.
Envanter Kaydı Yapılabilir : Bu periyotta envanter işlemi yapılabilmesi için 
bu alana işaret konulmalıdır.
Tutarlandırma Yapılabilir : Bu periyotta envanter tutarlama işlemi 
yapılabilmesi için bu alana işaret konulmalıdır.
Tutarlandırma Resetleme Yapılabilir : Bu periyotta envanter tutarlama 
resetleme işlemi yapılabilmesi için bu alana işaret konulmalıdır.
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3.7. IASFIN010 – Fatura Kontrol Tipi

Satınalma ile ilgili faturaları değişik tipler altında sınıflandırmak ve 
numaralandırmak amacıyla kullanılır.
Önerilen standard tiplemeler şunlardır :
Tedarikçi Faturası : Mal ve Hizmet Faturaları olarak ayrılabilir
Masraf Faturaları : Nakliye, Gümrük ve Sigorta Faturaları olarak ayrılabilir
İade Faturaları : Miktarsal ve Tutarsal İade olmak üzere ayrılabilir
Fark Faturaları : Kur farkı faturaları,

3.7.1. Ana Tablo

Girilmiş kayıtların listelendiği bu ekranda Yeni Kayıt Ekleme,Mevcut Kayıt 
üzerinde Değişiklik Yapma ve Silme fonksiyonları mevcuttur.
Firma : Firma kodu bilgisi,
Fatura Tipi : Fatura tipi bilgisi,
Açıklama : Girilmiş olan açıklama bilgisi
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3.7.2. Detay Tablo

Firma : Firma Kodu destek tablosuna odaklanıp seçilerek yada elle girilir.
Fatura Tipi : Fatura tipi bilgisi iki hane olarak girilir,
Kuruş Kullanılacak mı? : Fatura kayıtlarında kuruş bilgisine yer verilip 
verilmeyeceği bilgisi,aksi takdirde rakamlar yuvarlanacaktır
Kalem Aralığı : Fatura kalemlerinin alması alacağı aralık bilgisi,
Numara Aralığı : Fatura tipi ile ilişkilendirilen Sistem Numara Aralığı bilgisi,
Açıklama : Fatura tipi açıklayıcı bilgisi,
Layout : Fatura bilgilerinin yazdırılacağı rapor formatı,
Kayıt Anahtarı : Fatura bilgilerinin muhasebeleştilmesi işlemi sırasında 
kullanılacak kayıt anahtarı bilgisi,
Doküman Tipi : Fatura bilgilerinin muhasebeleştilmesi işlemi sırasında 
kullanılacak Muhasebe Belge Tipi bilgisi,
Muhasebeyi Güncelle :Fatura bilgilerinin muhasebeleştilmesi için bu işaret 
kutucuğu işaretlenmiş olmalıdır.
İthalat Faturası : Faturanın ithalat faturası olduğunu belirtir.
Fatura Statüsü : Fatura statü bilgisi,

Seçeneklere göre ekranda beliren alanlar
• Normal Faturalar
- Envanter girişinden fazla faturalar için : Faturadaki miktarlar envanter 
girişlerinden fazla olması durumunda yapılacakları belirtir.
- İthalat Faturası: Faturanın İthalat Faturası olduğu bilgisi
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• İade Faturası
- Miktar İade / Değer İade : İade Faturası türü
- Nakliye,Gümrük,Sigorta,Paketleme,Diğer Masraf 
- Satış masraf faturası: Faturanın satış masraf faturası olduğu bilgisi
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3.13. IASFIN013 – Firma Muhasebe Tanımları

Firma muhasebe tanımları, muhasebenin sistemde, o firma için nasıl 
kullanılacağının belirlendiği yerdir. Aynı zamanda, ülkelere bağlı 
değişikliklerinde kolayca belirlenebilmesini sağlar. Destek Tablosuna Kayıt 
Eklemek için,Yeni Kayıt Giriş fonksiyonu seçilir ve tablodaki bütün alanlar 
doldurulur;

Firma : Firma Kodu girilir.
Dönem Sayısı : Muhasebe işlemlerinin yapılabileceği dönem sayısı bilgisi 
girilir. Bu sayıya açılış ve kapanış dönemleride dahil edilmelidir.
Yevmiye Mad No : Yevmiye defteri bastırılırken, yevmiye madde numarasının 
hangi numara aralığı tanımına göre verileceğini ifade eder.
Hesap Formatı : Firma yeni girilen hesapların belli bir formata uygun olarak 
tanımlanmasını istiyor ise, bu formatı burada tanımlar. Bu formata uygunluk 
hesap planı oluşturulurken kontrol edilir. (Sadece tekdüzen hesapları için 
geçerlidir.) Örnek : ###.##.#####
Format Ayıracı : Hesap numaraları seviyesinin hangi ayıraç ile belirlendiğini 
gösterir. Sistem böylece muavin hesaplara yapılan kayıtları, otomatik olarak üst 
hesaplara aktarır. Aksi takdirde, hesap planındaki işlem kodlarının kullanılması 
gerekir. Her hesap için işlem kodu tanımlaması masraflı olacağından, tavsiye 
edilen bir ayıracın kullanılmasıdır.
Muhasebe Takvimi : Özellikle ödeme koşulları oluşturulurken ödeme 
tarihlerinin belirlenmesi için bu alanda girilen Muhasebe Takvimi 
kullanılmaktadır.
Para Birimi : Firmanın muhasebe işlemlerinde kullanacağı temel para 
biriminin belirlendiği alandır. Bu alanda belirtilen para birimi bütün muhasebe 
işlemlerinde firma para birimi olarak kullanılacak ve diğer para birimleri ile 
yapılan işlemler firma para birimine çevrilerek işlem göreceklerdir.
Yevmiye Numaralandırma : Bu kontrol, yevmiye defteri bastırılırken 
yevmiye madde numarasının verilebilmesi için kullanılır. Türkiye için işaretli 
olmalıdır.
Belge Silinebilir : Muhasebeye kaydedilen bir belgenin veritabanından 
silinebilmesi (belirli koşullar altında) için kullanılır.
Belge Değiştirilebilir : Muhasebeye kaydedilen bir belgenin daha sonra 
değiştirilebilmesi (belirli koşullar altında) için kullanılır.
Hesap Satırları Toplanmalı : Bir muhasebe belgesi içinde yer alan aynı 
hesap numarasına ait kalemlerin toplanarak kaydedilmesi amacıyla 
kullanılır.Ancak, bu alanın işaretli olması yeterli değildir.Muhasebe Hesabı Hesap 
Planında, Muhasbe Belgesi Belge Tipi destek tablosunda da bu alan işaretli 
olmalıdır.
Entegrasyon Kayıtları Onaylanmalı : Entegrasyon sırasında oluşan 
muhasebe belgelerinin ancak onaylandıktan sonra muhasebeleştirilmesini 
sağlar.
Günlük Kur : Kur oranlarının hergün değiştiği ülkelerde kullanılır. Sistemin 
yaptığı otomatik çevirim işlemlerinde verilen kur tarihindeki kur çevirim oranını 
kullanır. Eğer o gün için bir kur oranı girilmemiş ise sistem hata mesajı verir. 
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Aksi takdirde sistemdeki son girilen kur çevirim oranı üzerinden işlem yapılır.
Otomatik Nakit İndirimi Yürütme : Sistemde nakit indirimlerinin aktif 
olarak kullanılabilmesi için bu kontrolün işaretli olması gerekir.

Fatura ve ödeme kayıtları gibi muhasebe belgelerinin ilişkilendirme işlemi 
sırasında, yapılan indirim tutarlarının dikkate alınması bu alanın işaretli olması 
ile gerçekleşir. Belge eşleştirme sonucunda yapılan fatura kapatma işlemi 
indirim tutarları da dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.

Otomatik Tolerans Yürütme : Sistemde ödeme toleranslarının aktif olarak 
kullanılabilmesi için bu kontrolün işaretli olması gerekir.
Muhasebe belgelerinin ilişkilendirme işlemi sırasında, önceden 
belirlenmiş tolerans bilgilerinin dikkate alınması bu alanın işaretli olması 
ile gerçekleşir. Tolerans tutarları hesaplanarak, belge eşleştirme işleminde 
kullanılması ve fatura kapatma işleminin toleranslar dahilinde gerçekleşmesi 
sağlanacaktır.
Otomatik Ceza Yükü Yürütme : Sistemde otomatik ceza yürütmenin aktif 
olarak kullanılabilmesi için bu kontrolün 1 olması gerekir.
Otomatik Ceza Yükü Yürütme : Muhasebe belgelerinin ilişkilendirme işlemi 
sırasında, gecikmeler sonucu hesaplanmış ceza tutarlarının dikkate alınmasıiçin 
bu alan işaretli olmalıdır. Ceza tutarları belgelere eklenerek eşleştirme 
işleminde kullanılacak ve fatura kapatma işlemi ceza tutarları da dikkate 
alınarak gerçekleştirilecektir.
Kuruşları Yuvarla : Muhasebe işlemleri sırasında küsuratlı rakamların 
yuvarlanması için bu alan işaretlenir.
GL Güncelle : Muhasebe kayıtlarının özet olarak saklanması ve muhasebe 
raporlarını özet bilgilerden daha hızlı bir şekilde alınması için bu alan 
işaretlenmelidir. GL güncelle işareti ile FINT25 uygulaması kullanılarak 
muhasebe kayıtlarının “Hesap Toplamları” bulunacak ve özet bilgi olarak 
muhafaza edilecektir.
Negatif İşaretle İptal : Muhasebe kayıtları iptal edilirken kayıtların ters 
yönüyle yeni bir muhasebe kaydı oluşturulması için bu alan işaretlenir. Ters 
yöndeki hareketler birbirlerini sıfırlayacağı için muhasebe hareketi değerini 
kaybetmiş veya iptal edilmiş olacaktır.
Dönemsel Değerlemeya Kapsamı : Geçmiş Yıllara ait kayıtların Dönemsel 
Değerleme kapsamına alınıp alınmayacağını belirtir. “Sadece bu yıl” seçimi 
yapılırsa dönemsel değerlendirme işleminde içinde bulunulan yıla ait kayıtlar 
dikkate alınır, “Geçmiş yıllar + Bu yıl” seçeneği ile içinde bulunulan yıl ile 
birlikte geçmiş yıllara ait kayıtlar da dikkate alınır ve dönemsel değerleme 
işlemi sırasında hesaplamalarda kullanılırlar.
Ülke : Firmanın bağlı olduğu ülkeyi beliritir.
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3.14. IASFIN021 - Kur Çevirim Farkları Yuvarlama Hesabı

Muhasebe işlemi sırasında farklı para biriminden olan kayıtlarda kurların 
küsüratlı oluşlarından kaynaklanan , borç alacak arasında dengesizlik yaratan 
tutarların kaydedileceği hesapların firma ve para birimi bazında tanımlandığı 
destek tablosudur.
Firma : Firma kodu bilgisi
Para Birimi : Para birimi bilgisi
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3.15. IASFIN022 – Hesap Aktarım Şablonu

Hesap Aktarım Şablonları,dönem kapanışlarında bakiyesi olan hesapları 
ters bakiyeli kapanış fişi ile kapatma veya hesap bakiyesini yansıtma 
hesaplarına aktarma işlemlerinin yapılış şeklini belirtir.

3.15.1. Ana Tablo

Yeni kayıtların girilebildiği , İstenilen kayıtların üzerinde değişiklik ,Silme 
işlemelerinin yapılabildiği fonksiyonlar tanımlıdır.
Firma : Firma kodu bilgisi
Aktarım Tipi : Aktarım Tipi bilgisi
Açıklama : Hesap aktarım şablonu açıklaması
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3.15.2. Detay Tablo

Firma : Firma kodu bilgisi
Aktarım Tipi : Aktarım Tipi bilgisi
Açıklama : Hesap aktarım şablonu açıklaması
Kalem : Hesap Aktarım Şablonu Kalem Numarası
HT : Kaynak Hesap Tipi
Kaynak Hesap : Bakiyesi kapatılacak veya yansıtma hesaplarına transfer 
edilecek hesap bilgisi.Bu alanda birden fazla hesap belirtilmek istenirse, arama 
kriterlerinde olduğu gibi “%” kullanılabilir. Örneğin “100%”, yüz ile başlayan 
tüm hesaplar için (100.10.001,100.20.001 gibi) anlamına gelmektedir.
Transfer? :Transfer işlemi olup olmadığı bilgisi
HT :Aktarımın yapılacağı hesap tipi bilgisi
Hedef Hesap : Aktarımın yapılacağı hesap numarası bilgisi
Açıklama : Kapanış veya aktarım fişindede gözükecek işlem açıklaması
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3.16. IASFIN024 – Tesise Özel Kayıt Anahtarları

Envanter işlemlerini muhasebeştirirken yapılan işlem tesise göre farklılık 
gösteriyorsa, bu işlem için kullanılacak kayıt anahtarının yerine tesise özel 
hangi kayıt anahtarının kullanılacağını belirtir.

Destek Tablo Alanları
Firma : Firma kodu bilgisi
Tesis : Aktarım Tipi bilgisi
Muhasebe Kayıt Anahtarı : Kayıt Anahtarı Bilgisi
Tesise Özel Kayıt Anahtarı : Verilen kayıt anahtarı yerine kullanılacak tesise 
özel kayıt anahtarı bilgisi.
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3.17. IASFIN025 – Değer Alanları

Destek Tablo Alanları
Firma : Firma kodu bilgisi
Dil : Dil Kodu
Temel Alan : Değer Alanı
Açıklama : Değer Alanı açıklaması

Muhasebe fişi oluşturulurken, muhasebe hesaplarına yansıtılacak 
rakamların hesaplanmasında “Değer Alanı” önemli rol alır. Örnek olarak; satış 
faturasının KDV satırını oluşturulurken Değer Alanı'na VATPRICE yazılır ve bu 
satıra faturanın KDV tutarı yansıtılarak muhasebe kaydı oluşturulur.
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4- ANA VERİLER

Finans modülüne ait  ana veriler destek tablolarının yanısıra muhasebe 
kayıtlarının saklandığı tablolarda bulunmaktadır. Destek tablolarına ait veriler, 
kendileri  ile  aynı  ismi  taşıyan  veritabanı  tablolarında  yer  almaktadır.  Örnek 
olarak;  Muhasebe  belge  tipleri  verileri,  ilgili  destek  tablosu  ile  aynı  isimli 
IASFIN003  tablosunda  bulunur.  Muhasebe  hareketleri,  veritabanında 
IASFINHEAD  ve  IASFINITEM  tabloları  içine  kaydedilmektedir.  IASFINHEAD 
tablosunda muhasebe fişleri veya muhasebe kayıtlarının genel bilgileri bulunur. 
Bir muhasebe fişi için IASFINHEAD destek tablosunda bir kayıt yer almaktadır. 
IASFINITEM tablosunda  ise  muhasebe  fişine  ait  kalemlerin  bilgileri  bulunur. 
Muhasebe hesap bilgileri,  rakamlar,  açıklamalar,  tarih bilgileri  vb. muhasebe 
fişini oluşturan ve ayrıntı bilgi içeren satırlar IASFINITEM tablosuna kaydedilir. 
Bir  muhasebe  fişi  için  fişi  oluşturan  satır  sayısı  kadar  kayıt  IASFINITEM 
tablosunda bulunmaktadır.  Ayrıca, muhasebe kayıtlarında bulunan muhasebe 
hesaplarına  ait  toplam  rakamları  içeren  özet  bilgiler  IASGL  tablosuna 
aktarılırlar.  IASGL  tablosunda  saklana  özet  bilgiler  çok  sayıda  muhasebe 
hareketinin  raporlanması  durumunda  daha  hızlı  sonuç  almak  için 
kullanılmaktadır.              
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