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1. SAP’ye Giriş 

SAP 1 Nisan 1972 yılında Almanya da kurulmuş kurulduğu tarihlerde bir MRP yazılı olup daha 

sonralarında birçok modülün birleşmesi ile  ERP  yazılımı haline gelmiştir.  

Başlıca SAP modülleri: 

FI: Maliyet Muhasebesi 

MM: Malzeme yönetimi 

PP: Üretim Planlama 

SD: Satış Dağıtım 

CO: Maliyet Takibi (SAP sisteminde tüm verilerin aktığı modül CO’ dur. Diğer modüllerde atılan her 

kayıt ek olarak CO’ya gider.) 

HR: İnsan Kaynakları (personel giderleri, seyahat giderleri, sigorta giderleri....) gibi bir çok daha 

modülü kapsayan bir ERP (kurumsal kaynak planıdır) sistemidir. 

Aşağıda bir firmanın SAP' ye karar aşamasından canlıya geçiş aşamasına kadarki bölümleri kısaca 

anlatılmaktadır.  

  

1. Kick-Off ( Kimin ne yapacağı hakkındaki konularının konuşulduğu tanışma bölümdür. Kısaca 

analiz yapıldığı yerdir.) 

2. Analiz  - As İs (Mevcut durum) 

                           - To be (Olucak durum) 

3. Ayarlama 

4. Test  

          -Unit test (baska modüle bağlı kalmadan test yapılır. 

         - Entegrasyon testi (bütün modüllerin bir araya gelerek yapılan test) 

5. Cutt-Off  (LSMW kullanılıyor geçişte ve AS-400 SAP'ye trasfer edilen yer herşey AS-400'e alıp 

SAP'ye aktarılıyor.) 

6. Eğitim 

7. UAT (User Acceptance Test)-Kullanıcı Testi  

8. Go-live (Canlıya Geçiş) 

  

SAP sistemine  geçen firmalar iki tane server alırlar biri uyarlamaların yapıldığı (DEV-TEST-QAS) 

sistemidir, diğeri ise canlı sistemdir canlı sistemde hiçbir uyarlama yapılmaz DEV'de uyarlamalar 

yapılır test edilir o şekilde canlıya aktarılır. QAS canlıyla aynıdır. QAS canlının yedeklendirilmiş hali 

diyebiliriz. 
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Yevmiye defteri : Belge belge kayıtların tutulduğu yerdir. 

Defteri kebir: Hesap bazında kayıtların tutulduğu yerdir. 

  

Tek düzen hesap planı:  Devlet bizden yaptığımız tüm işlemleri hesap bazında ister. 

Tek düzen hesap planına örnek vericek olursak 100* kasa kaydı 102* banka kaydı olduğunu devlet 

denetim yaptığında anlaması için yapılandırılmış hesap planlarıdır. Bu ilk üç karakteri devlet belirler. 

Bunlar vergi usulü kanununa göre belirlenir. 

100: Kasa  

101: Çek 

102: Banka 

120: Müşteri 

320: Satıcı 

153: Ticari mal 

191: İndirilcek KDV 

391: Hesaplanan KDV 

600: Gelirler 

700: Giderler 

  

1'li Hesaplar: Dönen Varlıklar 

2'li Hesaplar: Duran Varlıklar 

3'lü Hesaplar: Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 

4'lü Hesaplar: Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 

5'li Hesaplar: Sermaye Hesapları 

6'lı Hesaplar: Gelirler Hesapları 

7'li Hesaplar: Giderler Hesapları 

8'li Hesaplar: Serbest Hesapları 

9 'Lu Hesaplar: Nazım Hesapları 

2. SAP Kullanıcı Menüsünün Tanıtılması 
Kullanıcı menüsüne tıklandığında kullanıcıya göre özelleştirilmiş menüler görüntülenebilir.  
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SAP menüsüne tıklandığında standart SAP ekranı açılır. 

 

SAP Business Workplace butonuna tıkladığımızda SAP içinde mail gönderme işlemi yapılabiliyor. 

Sistem dışına mail göndermek için uyarlama yapmak gerekiyor. Onay mailleri bu ekrana geliyor. 

Outlook hesabına benzer bir çalışma prensibi vardır. 

Kullanıcı menüsü 

SAP menüsü 
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Kullanıcının sürekli kullandığı işlem kodlarını SAP ana ekranında Favoriler alanına ekleyebilir. Ana 

ekranda Favorilere sağ tıklayıp İşlem ekle diyoruz.  

 

Eklemek istediğimiz işlem kodunu giriyoruz ve onaylıyoruz. 

SAP Business 

Workplace 
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Favoriler alanında eklediğimiz işlem kodu artık yer alıyor. 

 

Aynı işlemi SAP menüsünde işlem kodunu seçip Favorilere ekle butonuna tıklayarak da 

gerçekleştirebiliriz. 
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İşlem kodunun adını düzenlemek istersek işlem kodu üzerinde sağ tıklayıp Favorileri değiştir diyoruz. 
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İşlem kodunun ismini istediğimiz şekilde düzenleyebilir. 
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Eklediğimiz favori işlem kodlarını işlem koduna sağ tıklayıp Favorileri sil diyerek alandan kaldırabiliriz. 

 

Artık favori alanında işlem kodu yer almıyor. 
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Kullanıcı bakımını yapmak için SU01 işlem koduna gidiyoruz. Kullanıcı adımızı girip değiştir butonuna 

tıklıyoruz.  

 

Kullanıcının sistemde kullanacağı dili Türkçe yapmak istiyorsak her hesabına giriş yaptığında dil 

bilgisini girmeden otomatik olarak Türkçe menü açılacaktır. Bunun için dil kısmına TR giriyoruz ve 

kaydediyoruz. 
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3. Ana Hesap Yaratma İşlemi 
SAP’de ana hesap oluşturmak için FS00 işlem koduna gidiyoruz. Ana hesap yarat ekranında ana hesap 

numarasını oluşturup yarat butonuna tıklıyoruz.  

Hesap grubu açılacak hesabın türüne göre kriter oluşturmayı sağlar. 102’li hesap bir banka hesabı 

olduğu için hesap grubu alanında Dönen Varlıkları seçiyoruz. 200’lü bir hesap oluştursaydık Duran 

Varlıkları, 300’lü hesap oluşturacaksak Kısa Vadeli Kaynakları, 400’lü hesaplar için Uzun Vadeli 

Kaynaklar, 500’lü hesaplar için Sermaye Hesapları, 600’lü hesaplar için Gelir Hesapları, 700’lü 

hesaplar için Gider Hesapları, 800’lü hesaplar için Ara/Nazım Hesaplar, 900’lü hesaplar için de Nazım 

Hesapları seçmemiz gerekiyor. Sistem zaten biz 100’lü bir hesap girdiğimizde Dönen Varlıklar 

haricindeki bir hesap grubu seçilmesine izin vermemektedir. 100-500 arası hesaplar bilanço hesabı 

olarak seçilir. 600 ve 700’lü hesaplar ise Gelir tablosu hesabı olarak seçiliyor. 800 ve 900’lü hesaplar 

Gelir tablosu veya bilanço hesabı olarak seçilebilir. Kısa metin alanına hesapla ilgili bilgi girilir. Uzun 

metin alanına da hesapla ilgili daha ayrıntılı bilgi yazılır. 

1 Dönen Varlıklar: İşletmenin faaliyeti dönemi içinde yer alan ve sağladığı yarar o dönem içinde sona 

eren varlıklardır. Dönen varlıklar grubunda bir yıl veya daha kısa süre içinde paraya çevrilebilecek 

değerler yer alır. Dönen varlıklar grubundaki hesap kodlarının hepsi 1 ile başlamaktadır. 

100 Kasa 

101 Alınan Çekler 

102 Bankalar 

103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri  

120 Alıcılar 
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191 İndirilecek KDV 

2 Duran Varlıklar: Satılmak amacıyla alınmayan, faaliyet dönemi içinde birden fazla dönem 

kullanılabilen ve sağladığı yarar birden fazla döneme yayılan varlıklardır. Duran varlıklar grubundaki 

hesap kodlarının hepsi 2 ile başlamaktadır. 

250 Arazi ve Arsalar 

251 Yer Altı Ve Yer Üstü Düzenleri 

252 Binalar 

255 Demirbaşlar 

3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar: Bu hesap grubu bilanço tarihi itibarıyla işletmenin en çok bir yıl veya 

normal faaliyet dönemi sonuna kadar ödeyeceği veya ödenmesi öngörülen yabancı kaynakları 

kapsamaktadır. Kısa vadeli yabancı kaynaklar hesap grubundaki hesap kodlarının hepsi 3 ile 

başlamaktadır. 

320 Satıcılar 

335 Personele Borçlar 

372 Kıdem Tazminatı Karşılığı 

4 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar: İşletmenin bir yıldan daha uzun vadeli almış olduğu borçlar bu 

bölümde yer alır. Uzun vadeli yabancı kaynaklar hesap grubundaki hesap kodlarının hepsi 4 ile 

başlamaktadır. 

400 Banka Kredileri 

5 Öz Kaynaklar: İşletme sahip ya da ortaklarının sermaye olarak verdikleri değerler ile faaliyetler 
sonucu sağlanan ve henüz işletmeden çekilmemiş olan kârlardan oluşan unsurlar bu hesap grubunda 
yer alır. Öz kaynaklar hesap grubundaki hesap kodları 5 ile başlamaktadır. 

500 Sermaye 

590 Dönem Net Kârı 

6 Gelir Tablosu Hesapları: Gelir tablosu, işletmenin gelir ve giderlerini göstererek kar veya zararını 
ortaya çıkaran mali bir tablodur. Gelir hesapları ve gider hesaplarından oluşmaktadır. Tek düzen 
hesap planında, hesap kodları 6 ile başlayan hesaplar gelir tablosu hesaplarıdır. 

600 Yurt İçi Satışlar 

601 Yurt Dışı Satışlar 

646 Kambiyo Karları 

656 Kambiyo Zararları 

690 Dönem Kârı Veya Zararı 

7 Maliyet Hesapları: Maliyet hesapları, mal ve hizmetlerin planlanan biçim ve niteliğe getirilmesi için 

yapılan giderlerin toplandığı ve maliyet unsurlarına dönüştürülerek izlendiği hesaplardır. 

710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 

720 Direkt İşçilik Giderleri 
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730 Genel Üretim Giderleri 

770 Genel Yönetim Giderleri 

780 Finansman Giderleri 

8 Serbest Hesaplar: Özel ihtiyaçlar için işletmeler tarafından açılacak hesaplar. 

9 Nazım Hesaplar: İşletmenin sahibi olmadığı ancak izlenmesine ihtiyaç duyulan değerlerin 

kaydedildiği hesaplardır. İşletmenin varlık ve kaynaklarında değişime neden olmayan işlemler nazım 

hesaplarda izlenir. Ancak bu işlemler gelecekte işletme değerlerinde bir değişime neden olabilir. 

Nazım hesap kullanacak işletmeler ihtiyaçlarına ve işletme yapısına uygun olarak nazım hesap grubu 

oluştururlar.  

 

Hesap para birimi alanına açılacak hesapta hangi para birimi cinsinden kayıt atılacağı bilgisi girilir. 

Vergi kategorisi alanına hiçbir bilgi girilmezse kayıt sırasında vergi alanı çıkmaz. * sembolü girilirse her 

vergi kategorisinin girilebileceğini gösterir. Eğer bir vergi kategorisi seçilirse sadece o cinsten bir vergi 

göstergesine izin verir. Vergi göstergesi zorunlu değil alanına tık atılırsa vergi göstergesi girmeden de 

kayıt atılabileceğini söyler. Münferit kalem görüntüsü açılacak tüm hesaplar için işaretlenmesi 

zorunlu bir alandır. Münferit kalem görüntüsü tıkı atılmazsa kaydın bakiyesi gözükür ancak kalem 

bilgilerine ulaşılamaz. Açık kalem yönetimi ise müşteri ve satıcı hesaplarında işaretlenir. Sıralama 

anahtarında belirlediğimiz kritere göre kayıtlar sıralanır. Metin alanı boş bırakılsa bile tayin alanına 

sıralama anahtarında seçilen tanıma göre sistem giriş yapar. 
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Giriş/Banka/Faiz ekranında alan durum grubu zorunlu alanlardan birisidir. Alan durum grubu kayıt 

atarken hangi alanların gözüküp hangi alanların hangi alanların gözükmeyeceği belirlenir. Açılan 

hesaba göre bir alan durum grubu belirlenmelidir. Bu bilgiler girildikten sonra kaydet butonu ile 

hesap kaydı gerçekleştirilmiş olur. 
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**Alan durum grubunun altında yalnızca otomatik kaydedilebilir tıkı o hesaba manuel kayıt 

yapılmasını engeller. Örneğin vergi hesaplarına manuel kayıt atılmaz, belge kaydı yapılırken vergi 

hesaplamasını sistem otomatik olarak gerçekleştirir. Kayıt atılırken tutar ve vergi göstergesi 

girildiğinde arkada vergi hesabı çalışır. Bu yüzden vergi hesapları oluşturulurken bu tık atılmalıdır.  

SAP’de bir ekranda çalışırken başka bir işlem kodu çalışmaz. Eğer çalışılan ekrandan çıkılmak 

isteniyorsa /n yazılır. /n in yanında bir işlem kodu girildiğinde çalışılan o ekran kapanır ve yazılan işlem 

kodunun ekranına gidilir. 
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Eğer çalışılan ekranın açık kalıp yeni bir ekran açılmak isteniyorsa /o yazılır. /o nun yanına da işlem 

kodu girildiğinde çalışılan ekrana ek olarak işlem kodunun ekranı açılmış olur. 
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FS10N işlem kodu ile ana hesap bakiyesi görüntülenir. Hesap numarası, şirket kodu ve mali yıl girilip 

yürütülür. 

 

Açılan bu hesaba henüz bir kayıt atılmadığı için bakiyenin bulunamadığına dair bir ileti çıkar. 

 

SAP’de yeni bir ekran açılmak istendiğinde Yeni Oturum Yarat butonuna tıklanabilir. SAP’de son 

ekrandayken çıkış butonuna basıldığında R3 oturumu kapansın mı diye bir ileti geliyor. 
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4. Genel Kayıt 
F-02 ile FB01L genel kayıt atarken kullandığımız işlem kodlarıdır. 

Girilen işlem kodunu 

çalıştırmaya yarar ve enter 

tuşuyla aynı görevi görür. 

Veri arama ekranını açar. 

Sayfanın en sonuna iner. 

Bir üst sayfaya gider. 

Bir alt sayfaya gider. 

Sayfanın en üstüne çıkar. 

Yeni bir sayfa açmaya yardımcı 

bütondur. 
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Belge numarası: Manuel ya da otomatik olarak ta girilebilir. Genelde Belge numara alanı boş bırakılır 

ve sap uyarlamalarında yapılan ayarlamaya göre otomatik olarak SAP kendi belge numarası verir.  

Belge türü: Belgeleri bir birinden ayrıştırmak ve faturanın ne ile alakalı olduğunu anlamak için 

oluşturulmuş iki harfli kodlar. 

Örneğin;    KR: Satıcı faturası       DR: Müşteri faturası 

                    KZ: Satıcı ödemesi      DZ: Müşteri tahsilat 
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Referans: Faturaların üzerinde bulunan matbu numarasının girildiği alandır. 

Şirket kodu: Her şirketin kendine özel 4 haneli bir kodu vardır. FI faturası oluşturulurken şirket kodu 

bu alana girilir. 

Para birimi/kur: Türkiye için para birimi TRY ‘dir. Fatura girilirken şirket kodu para birimi için 

tanımlanmış para birimi girilir.  

Belge başlık metni: Kayıt hakkında genel bilgi verir. 

Belge kalemi: SAP sisteminde fatura kayıtları için belli kalem numaraları oluşturulmuştur. Örneğin: 40 

ana hesaplar için borç kaydı 50 ise ana hesaplar için alacak kaydı oluşturmaya yarar.   

Dönem: Sistem tarafından kayıt tarihine bağlı olarak otomatik olarak gelir. 

Hesap: Kayıt atılacak hesabın seçildiği yerdir. 

Belge türü: SA=ANA HESAP 

          KR=SATICI FATURASI 

          KZ=SATICI ÖDEMESİ 

          DR=MÜŞTERİ FATURASI 

          DZ=MÜŞTERİ ÖDEMESİ 

KAYIT ANAHTARI: 

01-09 MÜŞTERİ BORÇ 

11-19 MÜŞTERİ ALACAK 

21-29 SATICI BORÇ 

31-39 SATICI ALACAK 

40 ANA HESAP BORÇ 

50 ANA HESAP ALACAK    

70 DURAN VARLIK BORÇ 

75 DURAN VARLIK ALACAK 
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İlk ekranda gerekli bilgiler girilip enter tuşuna basıldıktan sonra aşağıdaki ekran görüntüsü gelir. 
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Valör tarihi: Ödemenin gerçekleştiği tarihtir. 

Tutar: Fatura tutarının KDV varsa KDV dahil miktarının yazıldığı yerdir. 

Vergi hesapla: Faturada verginin hesaplanması isteniyorsa vergi hesapla tıkının koyulması lazım. 

Valör tarihi: Paranın hesaba yatırıldığı tarihtir. 

Metin: Satır Kalemine ilişkin açıklama girilir. 

Gerekli bilgiler girildikten sonra ikinci kalem ve hesap girilerek bir sonraki sayfaya enter tuşu ile 

geçilir. Biz bir önceki kalemde 40 anahtarı ile bir bankaya borç kaydı girdiğimiz için bu kalemde 50 ile 

başka bir banka hesabına alacak kaydı girilir. 
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Yaptığımız işlemde Yapı Kredi Acıbadem şubesini borçlandırdık Akbank Caddebostan şubesini 

alacaklandırarak para transferini gerçekleştirdik. 

5. Ana Hesabın Bakiyesini Görüntüleme İşlemi 
FS10N işlem kodu ile ana hesap bakiyesini görüntüleriz. 
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5.1 Ana Hesap Münferit Kalem Listesini Görüntüleme 

FBL3N işlem kodu ile münferit kalem listesini görüntüleme ekranına gidilir. Ana hesap numarası, 

şirket kodu girilir. Açık kalemler görüntülenmek isteniyorsa girilen tarihe kadarki açık kalemler 

görüntülenir. Denkleştirilmiş kalemler seçildiğinde o tarihe kadar denkleştirilmiş kalemler 

görüntülenir. Tüm kalemler seçildiğinde ise açık ve denkleştirilmiş kalemler görüntülenir. 

Görüntülenecek kalemler için tarih aralığı da verilebilir. Daha sonra yürüt butonuna tıklanır. 
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FBL3N ana hesapları kalem bazında vermektedir. Yukarıda da görüldüğü gibi kalemlerin ayrıntılarını 

(belge tarihi, UP cinsinden para birimi , belge numarası..) vermektedir. 

Rapor ekranındaki butonların açıklamaları aşağıdaki şekildedir. 
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Sıralama ölçütleri bölümünde ara toplamlarını alacağımız sütunlar bulunmaktadır. Örneğimizde belge 

numarasından şirket koduna doğru bir ağaç kırılımı şeklinde  ara  toplamlar alınır. 
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6. Referansla Kayıt Oluşturma İşlemi 
Referans ile kayıt oluşturmak için daha önce kaydı oluşturulmuş bir belgenin numarası yazılarak bu 

belgenin bilgileri otomatik olarak ekrana getirilir. 
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Belge numarası girilir ve entera basılır. 

 

Böylece bizim daha önce oluşturduğumuz belgenin bilgileri dolu olarak ekrana gelir. Bu ekrana gelen 

bilgiler değiştirilebilir. 
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Belge ve kayıt tarihi değiştirilip enter tuşuna basıldığında belge kalemlerindeki bilgiler ve tutar aynı 

şekilde oluşur. 
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Aynı tutar ve metin bilgileriyle belge kaydı görüntülenir. Eğer kalem tutarında değişiklik yapılmak 

isteniyorsa kalem üzerinde çift tıklanır. 

 

1.kalemdeki tutar kısmını değiştiriyoruz. Aynı işlemi 2. Kalemde de yapmak için sonraki kalem 

butonuna tıklıyoruz. 

 

2.kalemin tutar kısmını da aynı miktarı giriyoruz. Simülasyon dediğimizde kalemlerin güncel halini 

görüntülüyoruz. 
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Kalemler kontrol edildikten sonra kaydet butonu ile kaydı tamamlıyoruz. 

 

Eğer referans alınacak belge numarası bilinmiyorsa FBL3N işlem kodu ile Ana hesaplar münferit kalem 

listesine gidilir ve kaleme ait belge numarası sütunundan belge numarası bilgisine ulaşılır. 

**Bir Belge numarasına o mali yıl içerisinde sadece bir kez kayıt atılabilir. Aynı belge numarası 

içerisinde birden fazla kayıt olamaz. Bir sonraki mali yılda belge numaraları sıfırlanır. 

7. Ters Kayıt Alma 
SAP sisteminde yaratılan bir gerçek belge silinemez, ancak ters kayıtla belge iptal edilebilir. Ters kayıt 

alma işlem kodu FB08’dir. Tersi alınmak istenen belgenin numarası girilir. Mali yıl ve ters kayıt nedeni 

de girilip Ters kayıttan önce görüntüle butonuna tıklanır. 
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Ters kaydı alınacak belgenin kalemleri görüntülenir. 

 

Belge görüntülendikten sonra geri gelip kaydet butonuna tıklıyoruz ve belgenin ters kaydı alınmış 

oluyor. 

FB03 belge görüntüleme ekranına ters kaydı aldığımız belgenin numarasını girip baktığımızda kayıt 

anahtarlarının yerini değiştirip belgenin kaydını aldığını görüyoruz. 
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Veya bir belgenin ters kaydı alınmak istendiğinde F-02 kayıt ekranında Referansla kaydet butonuna 

tıklanıp belge numarası girildiğinde Ters kayıt üret tıkı atılıp enter tuşuna basılır. 

 

Gelen ekranda kayıt tarihini bir ay sonrası olarak düzelttik. Ters kayıt alındığı zaman sistem otomatik 

olarak borcu alacak kaydına çeviriyor. Bu yüzden kayıt anahtarı borç için 40 iken alacağa dönüşerek 

50 oldu. Daha sonra entera basılarak belge kaydedilir. 
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FBL3N işlem kodu ile ana hesap kalemlerini görüntüleyelim. Tarih aralığını girip yürüttüğümüzde üç 

tane kalemi görüntülüyoruz. Tersi alınan belge kalemi de ekranda (-) alacak bakiyesi ile görülüyor. 
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8. Belge Türleri 
SAP sisteminde kaydedilen belgeler kendi içinde çeşitlendirilmiştir. Belge türü, kayıtları ayırt etmek ve 

belgenin alacağı numarayı belirlemek için kullanılır. Bu çeşitlendirmenin amacı kayıt girerken hata 

riskini en aza indirmekle beraber raporlamalarda belge tipine göre kayıtları listeleyebilmektir. Yapılan 

kayıtları ayırt edebilmek için belge tipleri kullanılır. Her kayıt için bir belge türü tayin edilir ve belge 

türü bilgisi belge başlığında girilir. Sık kullanılan belge türü örnekleri; 

AA Duran Varlık Kaydı  

DR Müşteri Faturası 

DZ Müşteri Ödemesi 

KR Satıcı Faturası 

KZ Satıcı Ödemesi 

SA Ana Hesap Belgesi 

Sistemde oluşturulan belge türleriyle ilgili bilgilerin yer aldığı işlem kodu OBA7’dir.  
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DZ belgesinin ayrıntısına gittiğimizde sadece müşteri ve ana hesaplar için bu belge türünde kayıt 

atılabileceği belirlenmiş. Kayıt atarken DZ belge türünü seçip satıcı hesabını girersek bu kaydı 

gerçekleştiremeyiz.  

Ters kayıt belge türü FB08 veya FBRA işlemi ile bir belgeye ters kayıt oluştururken sistemin otomatik 

olarak kullandığı belge türüdür. Bu alanı boş bırakabilirsiniz; bu durumda sistem, tersine kayıt 

oluşturmak için, aynı belge türünü kullanır. 

Yetki grubu manuel satın alma faturaları ile ilgili belge türlerinin tamamını aynı yetki grubuna 

atamanıza ve daha sonra bu yetki grubunu gelen faturalar ile çalışan kullanıcılara atamanıza izin verir. 

Bu şekilde, kullanıcıların yanlış belge türleri ile kayıt göndermelerine veya kendi sorumlulukları 

dışındaki işlemlere kayıt göndermelerine engel olabilirsiniz. 

Belge girişi sırasında gerekli alanı bu belge türü ile kayıt gönderirken belge başlığı metni veya referans 

numarasının zorunlu olup olmadığı burada belirttiğiniz yerdir. Örneğin, tipik olarak gelen tüm 

faturalar için referans alanı zorunlu hale getirilir. Bu tip işlemlerde, referans alan satıcı faturanın 

numarasını taşır. 

Yalnızca toplu girdi seçilirse, belge türü herhangi bir online işlemde kullanılamaz, fakat sadece toplu 

giriş (batch-input) tekniği ile Mali Muhasebeye kayıt gönderen ara yüzlerde kullanılabilir (IDocs ile 

değil). 

Yabancı para birimi cinsinden belgeler için kur tipi varsayılan olarak, sistem belge para birimlerini ilk 

yerel paraya M (Ortalama kur için standart çeviri) kur tipi vasıtasıyla çevirir. Eğer bu alan boş 
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bırakılırsa, belge türü otomatik olarak M kullanır. Farklı bir kur tipi belirtilirse, sistem belirtilen kur 

tipini kullanır. 

 

Numara alanında yazılan 14 rakamı ise DZ belge türü ile atılan kayıtların belge numarasının 14000000 

ile 14999999 arasında olacağını belirtir. Ayrıntısını görmek için Numara alanı-bilgileri butonuna 

tıklanabilir. Numara durum alanında o belge türünde atılan son kaydın numarasını belirtiyor. 
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8.1 Belge Numara Aralığı 

FBN1 işlem kodu ile sistem  bize verdiği numaraların hangi aralıkta hangi numaralar geleceğini 

belirlediğimiz işlem kodudur. Her yıl bu numaralar tekrarlanır. 

Aralıklar sekmesini seçeriz ve enter a basarız. 

 

Numara durumu: Belirlediğimiz aralıkta atılan son belge numarasıdır. 
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FBL1N Satıcı Kalemleri     FK10N Satıcı Bakiyesi 

FBL3N Ana Hesap Kalemleri    FS10N Ana Hesap Bakiyesi 

FBL5N Ana Hesap Kalemleri    FD10N Müşteri Bakiyesi 

 

9. Kayıt Anahtarlarının Tanımlanması 
Kayıt anahtarları Mali Muhasebe belgesinin her satırında gereklidir ve üç ana işlevi şunlardır: 

 Kayıtın borç veya alacak kaydı olduğunu belirtir. 

 Hangi hesap türünün (duran varlıklar, müşteri, satıcı, malzeme veya ana hesap) kullanılabilir 

olduğunu belirtir (bir ve tek olmalıdır). 

 Satırdaki defteri kebir hesabından gelen alan durum varyantı ile birlikte, hangi alanların kayıt 

göndermek için mevcut olduğunu ve bu alanlar arasında hangilerinin isteğe bağlı ve 

hangilerinin zorunlu olduğunu belirtir. 

Sistemde mevcut kayıt anahtarları aşağıdaki gibi gruplanmıştır.  
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FBKP işlem kodu ile Kayıt anahtarları ile ilgili uyarlama yapabiliriz.  
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Kayıt anahtarları listesini bu ekranda görüntüleriz. 01 kayıt anahtarına çift tıklayalım ve detayına 

gidelim. 

 

Borç ve Alacak Göstergesi Alanı kayıtın işaretine, tutarın önüne artı veya eksi işareti koyarak karar 

verilmez; bunun yerine, tutar işaret olmadan girilir (mutlak değer), ve satırda belirtilen hesaba bir 

borç veya alacak kaydı gönderildiğini kayıt anahtarı belirler. Bir istisna olarak, eğer şirket kodu ve 

belge türünde negatif kayıtlara izin verilmiş ise negatif bir tutar belirtebilirsiniz. Bu durumda, kayıt 

anahtarı hesabın toplam borç veya alacak rakamının güncellendiğine karar verir; eğer negatif bir tutar 

belirtilirse bu rakamlar artırılmak yerine azaltılır. 

Hesap Türü Alanı her kayıt anahtarı tam olarak bir hesap türüne atanabilir. FB01 işlemi ile belge 

kaydederken, bir kayıt anahtarı (örneğin, 01, hesap türü müşteri olan kayıt anahtarı) belirtir ve hesap 

numarasını yazarsanız, sistem hesabın KNA1 (Müşteri ana verileri -genel veriler-) ve KNB1 (Müşteri 

ana verileri -şirket kodu-) tablolarında olup olmadığına bakar. 

Satış İlişkili göstergesini işaretlerseniz, sistem KNC1 (Müşteri ana verileri -işlem rakamları-) ve LFC1 

(Satıcı ana verileri: İşlem rakamları) tablolarının toplam satışlarını günceller. RFDUML00 (müşteriler) 

ve RFKUML00 (satıcılar) standart raporları, bu ayarlara dayalı satış verilerini sunmak için kullanılır. 

Özel Defteri Kebir göstergesi, yalnızca müşteri ve satıcılar için kayıt anahtarlarında ayarlanabilir. Bu 

durumda, kayıtta özel defteri kebir göstergesi belirtmeniz gerekir. 

Ters Kayıt Anahtarı ile sistemin FB08 veya FBRA işlemleri ile otomatik ters kayıt belgesi oluşturması 

için kullanması gereken kayıt anahtarı girilir. 

Ödeme İşlemi bazı SAP ticari işlemlerinde, kayıtın bir ödeme olup olmadığının sistem tarafından 

bilinmesi gerekir. Örneğin, bir faturayı ödeme yaptığınız için değil ancak bir iade faturası 
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verdiğinizden dolayı denkleştirebilirsiniz. Burada, kayıt anahtarının ödemeyle ilgili işlemler ile 

kullanılıp kullanılmadığını belirtin. 

 

Yeni bir kayıt anahtarı oluşturulmak isteniyorsa Yarat butonuna tıklanarak yeni kayıt anahtarı girişi 

yapılabilir. 
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9.1. Kayıt Anahtarı Alan Durum Yönetimi 
Bir defteri kebir hesabına kayıt gönderirken, farklı alan durumları ile birçok alan vardır. Belgedeki her 

satır için alan durumu farklıdır ve aşağıdaki iki faktöre bağlıdır: 

 Satırın kayıt anahtarı 

 Alan durum grubu 

Her iki faktör de, her alan için, alanın gizli, zorunlu veya isteğe bağlı olup olmadığını belirten kurallar 

içerir. Ancak, nihai sonuç aşağıdaki tabloda gösterilen matrise göre, iki kuralın kombinasyonuna 

bağlıdır. 
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Mesela bir hesap için alan durum grubunda bir alan zorunlu olarak işaretlendiyse ve kayıt 

anahtarında bu alan gizli olarak belirlendiyse bu kayıt atılamaz. Bu yüzden kayıt anahtarı alan durumu 

ve hesap alan durum grubu uyumlu olmalıdır. 

10. Fatura İşlemleri 

10.1 Müşteri Faturası 

 

Belge tarihi: Orijinal belgenin oluştuğu tarihtir. 

Kayıt tarihi: Kaydın oluşturulduğu ve FI belgesinin oluşturulduğu tarihtir. 

Belge numarası: Manuel ya da otomatik olarak ta girilebilir. Genelde belge numara alanı boş bırakılır 

ve sap uyarlamalarında yapılan ayarlamaya göre otomatik olarak SAP kendi belge numarası verir.  
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Belge türü: Belgeleri bir birinden ayrıştırmak ve faturanın ne ile alakalı olduğunu anlamak için 

oluşturulmuş iki harfli kodlar. 

Örneğin;    KR: Satıcı faturası       DR: Müşteri faturası  SA: Ana hesap  

                    KZ: Satıcı ödemesi      DZ: Müşteri tahsilat 

Referans: Faturaların üzerinde bulunan matbu numarasının girildiği alandır. 

Şirket kodu: Her şirketin kendine özel 4 haneli bir kodu vardır. FI faturası oluşturulurken şirket kodu 

bu alana girilir. 

Para birimi/kur: Şirket kodu para birimimiz TRY ‘dir. Fatura girilirken şirket koduna tanımlanmış para 

birimleri girilir. 

Belge başlık metni: Kayıt hakkında genel bilgi verir. 

SAP sisteminde fatura kayıtları için belli kayıt anahtarları oluşturulmuştur. Örneğin: 40 ana hesaplar 

için borç kaydı 50 ise ana hesaplar için alacak kaydı oluşturmaya yarar.   

Dönem: Sistem tarafından kayıt tarihine bağlı olarak otomatik olarak gelir. 

Hesap: Kayıt atılacak hesabın seçildiği yerdir. 

Kayıt anahtarı:  

SAP sisteminde fatura kayıtları için belli kayıt anahtarları oluşturulmuştur. Örneğin: 40 ana hesaplar 

için borç kaydı 50 ise ana hesaplar için alacak kaydı oluşturmaya yarar.   

01-09 Müşteri Borç 

11-19 Müşteri Alacak 

21-29 Satıcı Borç 

31-39 Satıcı Alacak 

40 Ana Hesap Borç 

50 Ana Hesap Alacak    

70 Duran Varlık Borç 

75 Duran Varlık Alacak 

Yaptığımız fatura işlemde; 
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Ekran resminde de görüldügü üzere belge tarihi, kayıt tarihi, belge balık metnini, para birimi, dönem, 

belge türü, şirket kodu, referansalanı gibi alanları doldurduktan sonra,  

Kayıt anahtarı bölümüne 01 (müşteri borç faturası) girip hesap numarasını şirket koduna göre 

müşteriler bölümünü aratılıp bulunur. Aşağıda görüldüğü gibi. 

 

Müşteri cari numarasını seçtikten sonra enter a basıp bir sonraki ekrana geçilir. 
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Tutar: tutar alanına fatura KDV si  varsa KDV tutarınıda dahil ettiğimiz tutardır. 

Vergi hesapla: Vergiyi hesapla tıkını atılarak vergi tutarını manuel hesaplamayıcağımızı sistemin 

otomatik olarak kendi hesaplayıcağını belirtiriz. A3 hesaplanan KDV dır gelir hesaplarında kullanılır. 

Bazen atılan faturalarda vergi girilmesi zorunlu oluyor böyle durumlar için; A0 ve V0, %0 hesaplanan 

ve %0 indirilicek KDV ler oluşturulmuştur. 

V3 indirilcek KDV’ dir gider hesaplarında kullanılır. 

Valör tarihi: Paranın hesaba yatırıldığı tarihtir. 

Metin: Satır Kalemine ilişkin açıklama girilir. 

Sonraki belge kalemi ve hesap numarası  girilir.Biz bir önceki kalemde 01 anahtarı ile 100309 hesap 

numaralı müşteriye borç kaydı girdiğimiz için bu kalemde 50 ile 600* ‘lü gelir hesabına alacak kaydı 

girilir. Girilmesi gereken alanları girdiğimize göre enter a basıp bir sonraki sayfaya geçeriz. 
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Tutar bölümüne * koyarak  bir önceki sayfalardaki tutarların borç ve alacakları birbirlerinden çıkarıp 

borç ve alacaktan kalan tutarı getirip tutarları sıfırlar. 

Metin bölümüne + işareti koyarak bir önceki sayfada yazılan metni getirir. 

Simülasyon tuşuna basarak aşağıdaki ekran önümüze gelir. 

 

Vergi kaleminide görmek için sol üst köşedeki belge yazısını tuşlayıp  simülasyon a basarak aşağıdaki 

ekranda olduğu gibi vergi ilişkili kalemide görürürüz. 

 

Simülasyon  
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Müşteri kalemine dokunmadan diğer kalemler arasında vergiyi  %18 hesaplanan KDV olarak 

hesaplanır. 

Kaydet butonuna basalım ve işlemimizi kaydedelim. 

FS10N  ana hesap bakiye görüntüleme işlem koduna gelerek mutabakat hesap numaramızdan hesap 

bakiyemize bakabiliriz. 

 

Ana hesap bölümüne mutabakat hesap numaramız girilir.Şirket kodu ve mali yılda girildikten sonra 

yürüt ( ) butonuna basıp bakiyelerimiz görüntülenir.  

İlk duruma getir butonu ile vergiyi 

hesapladığı kalemini siler bir 

önceki ekran görüntüsüne gelir. 

 

 

100309 nolu müşteriye bağlı Mutabakat hesabı 
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Borç satırına çift tıklayarak kalemlerimizi görüntüleriz. 
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 Düzeni değiştir butonu 

Buradaki her bir kalemin müşteri üzerinden geldiğni bildiğimiz için müşterileri de sütunlara eklemek 

istiyosak düzeni değiştir butonuna basarız. 
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Düzeni değiştir butonuna bastıktan sonra arama butonuna müşteri yazıp enter a basıp bul ekranını 

kapatırız. 

 

Müşteri sütununu sütun listesinden görüntülenen sütunlar bölümüne ekledikten sonra   a basarız. 
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Gelen ekranda aşağıdaki ekran gibi müşteri sütunu eklenmiş bir durumdadır.

 

Sütunundan müşteri  cari numarasını kopyalayıp (100309) FD10N ekranına giderekte aynı tutarlarını 

görürüz. 

10.2 Satıcı Kaydı Oluşturma 
F-02 işlem kodu ile kayıt atma ekranına gidilir. Belge tarihi girilir. Satıcı faturası girileceği için KR belge 

türü girilir. Para birimi TRY olarak girilir. Fatura girildiği için referans alanı girilmelidir. Belge başlık 

metni satıcı faturası olarak girilebilir. Satıcıya alacak kaydı attığımız için 31 kayıt anahtarını girip 

karşısına satıcı hesabını giriyoruz ve entera basıyoruz. 
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1.kalem ekranında tutarı giriyoruz. Faturada vergi hesabını istediğimiz için vergiyi hesapla tıkını 

atıyoruz. Sonraki kayıt anahtarına 40 ile 700’lü gider hesabına borç kaydı atıyoruz.  
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2. kalem ekranında aynı tutarı girip vergi göstergesi zorunlu olduğu için V3 indirilecek KDV 

göstergesini girip simülasyon butonuna tıklıyoruz.  
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Belge -> Simülasyon deyip kalemleri görüntüledikten sonra kaydet butonuna tıklıyoruz. 

 

11. Belge Görüntüleme İşlemi 
Kayıt atılan belgeleri görüntülemek için FB03 işlem koduna gidilir. Eğer aranacak belge numarası 

biliniyorsa belge numarası alanına yazılır. Veya referans numarası ile de belge kaydına ulaşılabilir. 

Belge numarası bilinmiyorsa Belge listesi butonuna tıklanır ve belgeyle ilgili kriterler girilerek arama 

yapılır. 
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Arama ekranında mali yıl girilir. kayıtların sisteme atıldığı tarih girilip eğer sadece kendi kullanıcımızın 

attığı kayıtları bulmak istiyorsak Yalnızca kullanıcı kendi belgeleri tıkı da atılarak yürütülür. 

 

Girdiğimiz kriterlere göre belge listesini elde ederiz.  
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12. Mutabakat Hesabı  
Mutabakat hesapları aslında yardımcı defterler (subledger) ile defter-i kebiri birbirine bağlayan 

hesaplarıdır. Mutabakat hesapları yolu ile ana hesaba bağlı olan müşteriler, satıcılar vs. için tutulan 

yardımcı defterler daha kolay raporlanabilir ve yönetilebilir. 

Müşterilerle dönem sonunda borç ve alacak durumlarına göre mutabakat ( anlaşma ) sağlanır. Türk 

ticaret kanuna göre ticari ilişkinin sürdürülebilmesi için mutabakat hesapları kullanılmaktadır. Müşteri 

ana verisi muhasebe görünümü içerisinde yer alan mutabakat hesabı alanına FI modülünde 

oluşturulan ilgili muhasebe hesaplarının girişi yapılır. 

Mutabakat hesabına kayıt atılmaz. Kayıt anahtarı ile müşteriye mi satıcıya mı kayıt atılacağı belirlenir. 

12.1 Müşteri Hesabı Oluşturma 

FS00 işlem kodu ile müşteri hesabını oluşturuyoruz. 120 ile başlayan ve sistemde olmayan bir müşteri 

hesabı belirliyoruz ve yarat butonuna tıklıyoruz.  Hesabın tanım ekranında Hesap grubu 1 ile başlayan 

hesap olduğundan Dönen varlıklar olarak seçiyoruz. Dönen varlıklar bilanço hesabı olduğu için bilanço 

hesabı seçilir. Metin alanına da ana hesabın tanımı girilir. 

 

Denetim verileri ekranında Para birimini TRL olarak girdik. Vergi kategorisi alanına * sembolünü girdik 

yani tüm vergi kategorileri için bu hesaba kayıt atılabilir. Hesap türü için mutabakat hesabını 

Müşterilere bağladık. Münferit kalem görüntüsü tıkını atıyoruz çünkü belgelerin kalem ayrıntılarına 

bu tık ile ulaşabiliyoruz. Sıralama anahtarını ise Müşteri numarası olarak seçtik. 
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Giriş/banka/faiz ekranında Alan durum grubunu Mutabakat hesabı olarak belirledik. Bu bilgiler 

girildikten sonra hesap kaydedilir. 
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Biz bu müşteri hesabına mutabakat hesabı olarak müşterileri bağladığımız için F-02 ile manuel olarak 

kayıt atamıyoruz, sistem buna izin vermiyor. 
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12.2 Müşteri Yaratma 

FD01 işlem koduna gidiyoruz. Gelen ekranda hesap grubu seçip onaylıyoruz. 

 

Müşteri adını girip ülkesini girdikten sonra Şirket kodu verileri butonuna tıklıyoruz. 
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Bu müşterinin arkasında çalışacak mutabakat hesabı alanına bizim oluşturduğumuz 120’li müşteri 

mutabakat hesabını giriyoruz ve kaydediyoruz. 

 

100317 numarası ile müşterimiz yaratılmış oldu. 

 

Artık yarattığımız müşteriye F-02 işlem kodu ile kayıt atabiliriz. Belge tarihini giriyoruz. Belge türü DR 

yani müşteri faturası olarak seçiyoruz. Para birimini TRY olarak belirlemiştik. DR belge türü için 

referans alanı girilmelidir. Belge başlık metnine müşteri faturası yazıyoruz. Müşteriye borç kaydı 
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atacağımız için 01 kayıt anahtarını seçiyoruz. Karşısında çalışacak hesaba da açtığımız müşteri 

hesabını giriyoruz. Enter tuşuna basıyoruz. 

 

1. kalemde fatura tutarını giriyoruz. Vergi hesaplamasını sistemin otomatik yapmasını istiyoruz ve 

Vergi hesapla tıkını atıyoruz. Vergi göstergesi alanında A3 vergi göstergesini seçip hesaplanacak KDV 

olduğunu belirtiyoruz. Metin alanına fatura ayrıntısını giriyoruz. Bir sonraki kalem için kayıt anahtarı 

50 ile 600’lü bir gelir hesabına alacak kaydı atıyoruz. Enter tuşuna basıyoruz. 
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2. kalemde tutar kısmı borç ve alacak miktarının aynı olması gerektiği için * sembolünü giriyoruz. Bu, 

bir önceki kalem tutarının aynısını alsın anlamına geliyor. Metin alanına da + sembolünü girersek bir 

önceki kalemin metin alanını girecektir. Daha sonra simülasyon butonuna tıklıyoruz. 

 

Hesaplanan KDV kalemini de görmek için Belge -> Simülasyon butonuna gidiyoruz. 
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3 kalemi de bu ekranda görüntüleyip kaydet butonuna tıklıyoruz. 

 

Belge kayıt edildikten sonra kayıt ekranında Belge -> Görüntüle dediğimizde son kaydettiğimiz 

belgenin kalemlerini ekrana getiriyor. 

12.3 Müşteri Bakiyesini Görüntüleme 

FS10N işlem kodu ile ana hesap bakiyesi görüntüleme ekranına gidiyoruz. Müşterinin ana hesap 

numarasını girip yürütüyoruz. 
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Müşteriye attığımız borç kaydını bu ekranda görüntülüyoruz. Bakiye görüntüleme döneme ait olduğu 

için kayıt atılan dönemin bakiyesi listeleniyor. 

 

Eğer istenilen dönem bakiyesine çift tıklanırsa FBL3N ana hesap kalem listeleri ekranına gidilir. 

Bakiyenin kalemleri görüntülenir.  

 

FD10N işlem kodu ile müşteri bakiyesini görüntüleme ekranına giderek de müşteriye ait bakiye 

görüntülenebilir. Burada müşteri numarasını girip yürütüyoruz. 
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Aynı bakiyeyi görüntülemiş olduk. 

 

13. Alan Durum Grubu Ayarları 
Hesap ayalarını ayarlarken hesap grubu ayarlarız. Kayıt atarken ki alanları ise alan durum grubu 

belirler. Zorulu, isteğe bağlı veya gizle gibi alanların durumlarını belirlerler. 

Alan durum grubu birçok yerde var kayıt atarken, müşteri ana verilerini oluştururken, hesabı üzerinde 

birçok yerde vardır. Alan durum grubu ekrana hangi alanların geliceğini hangilerinin gelmiyeceğini  

hangilerinin zorunlu olduğunu hangilerinin isteğe bağlı olduğunu gösteren ekrandır. 
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Kayıt atarken hangi alanlar gelsin hagileri gelmesin hesabı oluşturuken hangi alanlar gelsin hangileri 

gelmesin birbirinden farklı şeylerdir. 

Hesabın ana verisini oluştururken ki girdiğimiz verilerle kayıt ekranında olan verirler birbirlerinden 

bağımsızdır. Kayıt ekranındaki alanları alan durum grubu belirler hesabı ana versini ise hesap grubu 

belirler. 

FBKP muhasebe konfigürasyon bakımı işlem koduna giderek alan durum grubumuzun bakımını 

yapabiliriz. Ama öncelikle OBY6 işlem koduna giderek alan durum varyantımızı öğreniriz. 
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Konumlandır butonundan kendi şirket kodumuzu aratıp buluruz ve üzerine çift tıklayarak alttaki 

ekrana geliriz. 

 

Alan durum varyantımızı da (FINS) öğrendiğimize göre  artık FBKP ekranından alan durum grubunun 

bakımını yapalım. 
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Alan durum grubuna çift tıklayıp alan durum varyantını gireriz. 

 

Alan durum varyantımızı yazdıktan sonra enter a basıp bir sonraki sayfaya geçeriz. 
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Kayıt atarken kullandığımız gelir hesabımı  (6000101012) FS00 da yarattıgımızda tanımladımız alan 

durum varyantını öğrenip burada inceleyelim. 

Şimdi FS00 ekranına gidip 600* lü gelir hesabımızın alan durum grubunu öğrenelim. 
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Gelir hesabımızın alan durum grubu G001 olduğunu öğrendiğmize göre G001 de alan durum grubu 

inceleyelim. 
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G001 e çift tıklarız. 
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Grup seçimi bölümündeki satırları çift tıklayarak uyarlamalar yapabiliriz. 

Grup seçimi bölümünden genel verileri çift tıkladığımızda aşağıdaki ekranda olduğu gibi karşımızıa 

butonlar çıkar. 
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Gizle:  Gizle butonu ile uyarlamasını yapacağımız ekrana gizlediğmiz veriyi  getirmeyiceğini belirtir. 

Zorunlu giriş:  Uyarlamasını yaptığımız ekrandaki satırların üstündeki tık işaretiyle bu alanların 

zorunlu doldurulması gerektiği belirtir. 

İsteğe bağlı giriş:  Uyarlamasını yaptığımız ekran satırına veri gelir ama doldurulması zorunlu değildir.  

Alan durum grubu kayıt atarken hangi alanlar gelsin hangileri zorunlu hangi alanlar isteğe bağlı 

olduğunu gösterir.  

SPRO işlem kodundan giderekte hesap grubu tanımla bölümünde FS00 ekranının alan durum  

bakımını yaparız. 

Alan durum grubu bir çok ekranın bakımını yapar.(müşteri ana veriler, kayıt atakenki verileri, ana 

hesap oluştururkenki verileri.. ) 

Hesap grubu: Seçtiğimiz hesap grubuna  hangi alanlar gelsin hangileri zorunlu hangisi olmasın gibi 

uyarlamalar yapar. FS00 ekranındaki alanların durumlarını belirler.  

Hesap grubu uyarlamaları için SPRO  (Danışmanların kullandığı bölümden gİderek yaparız.) 
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 Mali muhasebe yeni      Defteri  kebir muhasebesi  (Yeni)       Ana veriler       Ana hesaplar     Ön 

çalışmalar      Hesap grubu tanımla  diyerek aşagıdaki ekran gelir. 
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Hesap grubu tanımla ekranına gelinip OBY6 ekranından hesap planımızı (PTHP) öğrenip karşımıza 

çıkan sekmeye yazarız ve enter a basarız. Karşımıza şirket kodumuzun hesap planları gelir. 
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Uyarlaması yapacağımız bir hesap grubuna çift tıklarız. Örneğin gelir hesaplarına çift tıklayıp uyarlama 

ekranını görürüz. 

 

Grup seçimi bölümündeki alanları çift tıklayıp bakım yapabiliriz. Örneğin denetim verilerine çift 

tıklayalım. 



85 
 

 

Gizle:  Gizle butonu ile uyarlamasını yapacağımız ekrana gizlediğimiz veriyi  getirmeyiceğini belirtir. 

Zorunlu giriş:  Uyarlamasını yaptığımız ekrandaki satırların üstündeki tık işaretiyle bu alanların 

zorunlu doldurulması gerektiği belirtir. 

İsteğe bağlı giriş:  Uyarlamasını yaptığımız ekran satırına veri gelir ama doldurulması zorunlu değildir.  

Buradaki yaptığımız bakımlar FS00 ekranını etkilemektedir. Şuan yaptığımız hesap grubundaki alan 

durum bakımıdır. 

Normal kullanıcı ekranından giderek (FBKP) alan durum bakımı yapsaydık F-02 ekranının alan durum 

bakımını yapmış olurduk. 

Hesabın ana verileri oluştururken ki alanları hesap grubunun alan durum varyantını SPRO ekranından 

ilerleyerek yaparız. 

FS00 ekranının hesap durumunun  alan durum grubunu bakımını  örnekle açıklayalım. 
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Yukarıda gösterdiğim gibi SPRO ekranından hesap grubu tanımla sekmesine gelir çift tıklarız. 

Aşağıdaki ekranda  konumlandır bölümünden hesap planımızı aratırız. Arattığımız hesap gruplarından 

6* lı gelir hesapları bölümüne çift tıklayıp alan durum grubu bakımını yapalım. 
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Alan durum grubu bakım ekranı aşağıdaki ekrandır. 
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Grup seçimine çift tıklayıp uyarlamalarımızı yapabiliriz. 

Biz denetim satırına çitf tıklayıp fs00 daki para birimi satırını zorunlu hale getirelim ama zorunlu hale 

getirmeden önceki durumları önce inceleyelim.
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Yukarıdaki ekranda görüldüğü gibi hesap grubunun alan durum bakımı ekranında 6 lı gelir 

hesaplarında para birimi isteğe bağlıdır. Bizde isteğe bağlı olduğu için FS00 ekranına gidip para birimi 

bölümünü boş bırakıp kaydedelim. 

 

Yukarıdaki ekranda da görüldüğü gibi para birimini boş bırakıp kaydetmek istediğimizde 

kaydedebiliriz. 

Yeşil buton kaydetme işlemi başarıyla gerçekleşiceğinin belirtisidir. 

Sarı buton hatalar veya eksiklikler var ama yinede kaydetme  işlemi gerçekleşir. 

Kırmızı buton gelseydi eğer kaydetme işlemi olanaksız olur. 

Yukardaki ekranda enter a basıp işlemimizi kaydederiz. 
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Tekrar hesap grubunun alan durum bakımına gelir ve 6*lı hesabın  para birimi zorunlu hale getirelim 

ve kaydet butonuna basalım. Sonra da gidip fs00 ekranına 6* lı bir hesap da inceleyelim. 
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FS00 da para birimi bölümünde tık işareti vardır bu işaret bu alanın zorunlu olduğunu doldurmadan 

kayıt işleminin gerçekleştirimeyeceğini belirtir eğer bu şekilde bu alanı boş bırakırsak sol altta hata 

mesajı alırız. 

  Eğer biz para birimi alanını doldurmassak bu hata mesajı alırız. 

Tekrar hesap grubundan gelip 6* lı hesabımızın para birimimizi gizle diyelim ve FS00 işlem konunun 

nasıl etkilendiğine bakalım. 
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Kaydet butonu ile bu işlemi kaydederiz. 

 

Enter a basarız ve kaydederiz hesap grubunda yaptığımız işlemi şimdi FS00 da nasıl etkilendiğine 

bakalım. 
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 Hesap grubumuzdan alan durum bakımında 6 ı hesapların para birimi bakımını gizle dediğimiz için 

Fs00 da para birimi satırı bulunmamaktadır. 
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14. Tahsilat İşlemleri 

14.1 Müşteri Faturası 

 

Belge tarihi: Orijinal belgenin oluştuğu tarihtir. 

Kayıt tarihi: Kaydın oluşturulduğu ve FI belgesinin oluşturulduğu tarihtir. 

Belge numarası: Manuel ya da otomatik olarak ta girilebilir. Genelde belge numara alanı boş bırakılır 

ve sap uyarlamalarında yapılan ayarlamaya göre otomatik olarak SAP kendi belge numarası verir.  

Belge türü: Belgeleri bir birinden ayrıştırmak ve faturanın ne ile alakalı olduğunu anlamak için 

oluşturulmuş iki harfli kodlar. 
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Örneğin;    KR: Satıcı faturası       DR: Müşteri faturası  SA: Ana hesap  

                    KZ: Satıcı ödemesi      DZ: Müşteri tahsilat 

Referans: Faturaların üzerinde bulunan matbu numarasının girildiği alandır. 

Şirket kodu: Her şirketin kendine özel 4 haneli bir kodu vardır. FI faturası oluşturulurken şirket kodu 

bu alana girilir. 

Para birimi/kur: Şirket kodu para birimimiz TRY ‘dir. Fatura girilirken şirket koduna tanımlanmış para 

birimleri girilir. 

Belge başlık metni: Kayıt hakkında genel bilgi verir. 

SAP sisteminde fatura kayıtları için belli kalem numaraları oluşturulmuştur. Örneğin: 40 ana hesaplar 

için borç kaydı 50 ise ana hesaplar için alacak kaydı oluşturmaya yarar.   

Dönem: Sistem tarafından kayıt tarihine bağlı olarak otomatik olarak gelir. 

Hesap: Kayıt atılacak hesabın seçildiği yerdir. 

İlk ekranda gerekli bilgiler girilip enter tuşuna basıldıktan sonra aşağıdaki ekran görüntüsü gelir. 

Kayıt anahtarı: 01-09 Müşteri Borç 

11-19 Müşteri Alacak 

21-29 Satıcı Borç 

31-39 Satıcı Alacak 

40 Ana Hesap Borç 

50 Ana Hesap Alacak    

70 Duran Varlık Borç 

75 Duran Varlık Alacak 

Yaptığımız fatura işlemde; 

Ekran resmindede görüldügü üzere belge tarihi, kayıt tarihi, belge balık metnini, para birimi, dönem, 

belge türü, şirket kodu, referans alanı gibi alanları doldurduktan sonra,  

Kayıt anahtarı bölümüne 01 (müşteri borç faturası) girip hesap numarasını şirket koduna göre 

müşteriler bölümünü aratılıp bulunur.. Aşağıda görüldüğü gibi.   
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Müşteri cari numarasını seçtikten sonra enter a basıp bir sonraki ekrana geçilir. 



97 
 

 

Tutar: Fatura tutarının KDV varsa KDV tutarınıda dahil ettiğimiz tutardır. 

Vergi hesapla: Vergiyi hesapla tıkını atılarak vergi tutarını manuel hesaplamayıcağımızı sistemin 

otomatik olarak kendi hesaplayıcağını belirtiriz. A3 hesaplanan KDV dır gelir hesaplarında kullanılır. 

Bazen atılan faturalarda vergi girilmesi zorunlu oluyor böyle durumlarda için A0 ve V0 %0 hesaplanan 

KDV ler oluşturulmuştur. 

V3 indirilcek KDV’ dir gider hesaplarında kullanılır. 

Valör tarihi: Paranın hesaba yatırıldığı tarihtir. 

Metin: Satır Kalemine ilişkin açıklama girilir. 

Sonraki belge kalemi ve hesap numarası  girilir.Biz bir önceki kalemde 01 anahtarı ile 100309 hesap 

numaralı müşteriye borç kaydı girdiğimiz için bu kalemde 50 ile 600* ‘lü gelir hesabına alacak kaydı 

girilir. Girilmesi gereken alanları girdiğimize göre enter a basıp bir sonraki sayfaya geçeriz. 
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Tutar bölümüne * koyarak  bir önceki sayfalardaki tutarların borç ve alacakları birbirlerinden çıkarıp 

borç ve alacaktan kalan tutarı getirir. 

Metin bölümüne + işareti koyarak bir önceki sayfada yazılan metni getirir. 

Simülasyon tuşuna basarak aşağıdaki ekran önümüze gelir. 

 

Vergi kaleminide görmek için sol köşedeki belge yazısını tuşlayıp  simülasyon a basarak aşağıdaki 

ekranda olduğu gibi vergi ilişkili kalemide görürürüz. 
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14.2 Müşteri Tahsilatı  

Fatura da müşteri boçlu iken ana hesap alacaklıydı. 

Tahsilatta müşteri alacaklı ana hesap borçlanır. Fatura ve tahsilatta borç alacak birirbirini bu sayede 

eşitlenir. 

Belge tarihi ve kayıt tarihlerini girilir. 

Belge başlı metnine kısaca yapılan işlem yazılır. 

Tahsilatta referans alanını girilmez. 

Belge türü olarak DZ (müşteri ödemesi ) girilir.  

Şirket kodu ve para birimini girilir. 

Müşteri hesabının karşısında 15 ( müşteri alacak) kayıt anahtarı çalışır. 

Enter a basıp bir sonraki sayfaya geçeriz. 
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Tutar bölümüne girmek istediğimiz tutarı gireriz. 

Tahsilatta vergiyi hesapla butonuna basmayız. Vergiyi de dahil edicek şekilde tutar girilir. 

Metin alanına yapılan işlem yazılır. 

İkinci kalemde 40 (ana hesap borç ) kayıt anahtarının karşısında bir 102* li banka hesabı girilir. 

Enter a basılıp bir sonraki ekrana geçilir. 
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Tutar bölümüne * (koyarak  bir önceki sayfalardaki tutarların borç ve alacakları birbirlerinden çıkarıp 

borç ve alacaktan kalan tutarı getirir.) koyarız. 

Metin bölümüne  + koyarak bir önceki kalemdeki metni getirtir. 
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Bu işlemleri yaptıktan sonra yukarıdaki ekranda olduğu gibi simülasyon deyip yapılan işlem istediğmiz 

gibi gerçekleştiyse kaydet butonuna basıp kaydedebiliriz. 

 

15. Denkleştirme 
NOT: 14. Müşteri tahsilatı adımında yapılan örneğin denkleştirme işlemi aşağıda yapılmaktadır. 

15.1 Müşteri Denkleştirmesi 

15.1.1 Standart Denkleştirme 

Atılan fatura ve tahsilatlar açık kalem olarak görülürler. Hangi tahsilatın hangi faturaya ait olduğunu 

denkleştirme işlemini ile denkleştiririz. Sembol rengimiz kırmızıdan yeşile döner.  

Açık kalem sembolü:  
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Denkleştrilmiş kalem sembölü:  

F-03: Ana Hesap Denkleştirme 

F-32: Müşteri Denkleştirme 

F-44: Satıcı Denkleştirme 

Müşteri Denkleştirilmesi (f-32): 

Standart Denkleştirme 

 

Öncelikle FBL5N (müşteri kalemlerinin) işlem kodunu görüntüleyelim ki denkleştirme işlemini 

yaptıktan sonra hangi kalemlerin kırmızıdan yeşile döndüğünü  görelim.  
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Denkleştirme yapılacak hesap, para birimi ve tarih, açık kalemler butonuna gibi veriler seçilir ve yürüt 

butonuna tıklanır. Tarih, denkleştirme belgesi için kullanılacaktır. 

Açık kalemler: Borç ve alacakla ilişki kurulmamış kalemlere açık kalem denir.  Açık kalemler 

mahsuplaştırılmamışlardır.  

Denkleştrilmiş kalemler:  Borç ve alacağın birbirleriyle ilişkilendirildiği kalemlerdir.  Denleştrilmiş 

kalemler mahsuplaştırılmışlardır. 

Tüm kalemler:  Açık ve denkleştrilmiş kalemleri içerir. 

Gerekli verilere girip yürüt butonuna basarız ve aşagıdaki ekran önümüze gelir. 
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 F-32 ekranına gidip denkleştirme yapılacak müşterinin kalemlerinde 8000 TRY tutarında bir faturanın 

8000 TRY tahsilatı bulunuyor. Burada 8000 TL tutarındaki fatura, 8000 TRY tutarındaki tahsilatla 

denkleştirilecektir. Burada müşteri için gösterilen örnek satıcılar ve ana hesaplar için de aynı şekilde 

yapılır. 
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Ek seçimler  bölümünde denkleştirme ekranında görüntülenecek kalemler bir kritere göre 

filtrelenebilir. Örneğin net vade tarihi seçeneği işaretlenerek bir tarih girilebilir ve sadece o tarihte 

vadesi gelen kalemler görüntülenebilir. Normal açık kalemler seçeneği fatura, tahsilat gibi işlemleri 

temsil eder. Açık kalemleri düzenle butonu ile kalemlerimizi görüntüleriz. 
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Standart denkleştirme yaparak borç ve alacağın seçip aktif duruma getiririz. 

Bu ekranda belge numarasının üstüne çift tıklamakla tutar alanının üstüne çift tıklamak farklıdır. 

Belge numarasının üstüne çift tıklayarak belgenin içeriğini gösterir, tutar alanına çift tıklayarak alanı 

aktifleştiririz. 

Ödeme miktarı alanında denkleştiriceğimiz kalemlerin tutar alanlarını çift tıklarız ve alanları mavi hale 

getiririz. Sağ aşağıdaki tayin edildi alanı tutarı sıfırlanınca tutarlar birbirine eşitlenmiş oldu.  

 

Bu işlemleri yaptıktan sonra simülasyon deriz. 
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 Tekrar belge simülasyon deriz. Bu bizim denkleştirme belgemiz olur. Kaydet butonuna basarız ve 

sistem bize denkleştirme belge numarası atar. 

Denkleştirdiğimiz belge numaraların sütunlarına artık denkleştirme belge numaraları atandı. 

Denkleştirdiğimiz borç ve alacak belgelerine atanan denkleştirme belge numaraları aynı olur. 

Kaydet butonuna basıp denkleştime numarasını kopyalarız. 

FBL5N ekranına gelip müşteri numaramızı yazıp  tüm kalemler sekmesini tıklayıp  yürüt butonuna 

basarız. 
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300000043 denkleştirme belgesi şirket koduna kaydedildi. 
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400000072 ve 14000000053 belge numaraları 300000043 nolu denkleştirme belge numarasıyla 

denkleştirildi. Denkleşen belgelerin durumları yeşil sembolüyle gösterilmektedir. 

15.1.2 Bakiye Kalanlı Denkleştirme 

F-32 ekranına gidip açık kalemleri düzenle sekmesine tuşlarız . Gelen ekranda bakiye kalemi tuşuna 

basarız. 
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Denkleştirme ekranında bakiye kalanı sekmesine geçilir. Denkleştirilecek kalemler çift tıklanarak 

seçilir. Burada 8000TL kalemin yanındaki bakiye kalanı alanına çift tıklanır ve kalan tutar buraya 

getirilir. 7800 TL kalemin kalanı olamayacağından kalan alanı boş olmalıdır. Kısmi ödemede çift 

tıklanan alan, bu kalemin ödenecek miktarını; bakiye kaleminde ise kalan miktarı gösterir. Bu şekilde 

sağ alt kısımdaki tayin edilmeyen alanı sıfırlanınca belge simülasyonu yapılır. 

Tutar alanlarına çift tıkladıktan sonra tutar alanları mavi olur ve bakiye kalemi alanıdındaki beyaz 

alanlardan birine çift tıklayarak fark gösterilir. Bu kalemden 200 tl fark göstergesi olduğunu belirttik 

aşağıdaki ekranda. 
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Simülasyon butonuna basarız.  

 

Boş belge gelmesi tutarların tamamen eşitlenğini göstermiyor o yüzden sağ üst köşedeki belge 

sekmesine basıp simülasyon deriz ve aşağıdaki ekran gelir. 
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Kaydet butonuna basarız ve 300000044 numaralı  bakiye kalanlı denkleştirilmiş bir belge oluştururuz. 
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İşlem 7800 tutarı denkleştirdi. Kalan 200 tl tutarı borç olurak attadı. Yukarıdaki ekranda görüldüğü 

gibi. 

FBL5N ekranından tüm kalemler tıkını atıp yürüt butonuna basarız. Denkleştirdiğimiz  300000044 

belgesini aşağıdaki ekranda görürüz. 

 

Ters kayıt: 
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Sap sisteminde silme diye bir durum olmaz bunun yerine ters kayıt işlemi vardır. 

FB08 işlem koduyla belgemizin ters kaydını alırız. 

Ters kayıt işlemiyle aynı zamanda normal belgeyle ters kayıt belgesini sistem otomatik denkleştirir. 

400000075 nolu belge numarasının ters kaydını alalım. 

 

Ters kayıttan önce  görüntüle tuşuyla ters kayıt yapıcağımız belgenin kalemlerini görüntüleriz. 
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Belge başlığı butonuna tıklayarak kimin girdiğini öğrenebiliriz. 

 

Yukarıdaki ekrandan bir önceki ekrana geri gelip kaydet butonuna basarak ters kayıt işlemini 

gerçekleştiririz. 
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400000075 nolu belgenin ters kayıt belgesi 199000029 belgesidir. 

Ters kayıt belgesinin numarasını kopyalayıp FB03 işlem kodu ekranında kalem içeriğini görebiliriz. 
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Ters kayıttan önceki tutarımızla ters kayıttan sonraki tutarlarımızın borç ve alacakları yer değiştirdiler. 

Ters kayıttan önce kayıt anahtarı 01 e 50 iken ters kayıttan sonra 12 e 40 olmuş. 

Belge başlığı butonu ile hangi belgenin ters kayıt belgesi olduğu anlaşılır. 

 

Yukarıdaki ters kayıt belgesi sekmesine basarak ters kayıttan önceki belgeyi görüntüleriz. 

Aşağıdaki ekranda belge başığı butonuna tıklayınca ters kaydı yapan belgeyi görüntüleriz. 
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Orjinal belgenin  kalemlerinden birine çift tıkladığımızda gelen ekranda denkleştirme tarihi bulunur 

burdaki anlatılmak istenen ters kaydı alınan belge aynı zamanda otomatik denkleştirilir. 

 

FBL5N rekranından da ters kaydının aldığımız belgenin denkleştiğini görebiliriz. 
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 Ters kayıt belgesinin numarası aynı zamanda denkleştirme belge numarası olur. 

 

15.1.3 Kısmi Ödeme 

Kısmi ödeme  örneğimizde; 
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Müşteriye attığımız fatura içerikleri aşağıdaki gibidir.

Müşteri ödeme işlemini parçalar halinde gerçekleştirdiyse aşağıdaki gibi olur.
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F-32 işlem koduna ekranına gidelim. 

 



123 
 

Denkleştirme yapılacak müşterinin kalemlerinde 50000 TL tutarında bir fatura, 30000 TL ve 20000 TL 

tutarında iki adet tahsilat bulunuyor. Burada 50000 TL tutarındaki fatura, önce 30000 TL tutarındaki 

tahsilatla kısmi ödeme ile denkleştirilecek ardından 20000 TL tutarındaki tahsilatla tamamen 

kapatılacaktır. Burada müşteri için gösterilen örnek satıcılar ve diğer hesaplar için de aynı şekilde 

yapılır. Ana hesaplar, müşteriler ve satıcılar için sırasıyla F-03, F-32 ve F-44 işlem kodları kullanılır. 

Aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi açık kalemlerden 50000 TL lik faturayı ilk 30000TL lik 

ödemeyle  kısmi denkletirelim ve FBL 5N de ekrana nasıl yansıdığını görelim. 

F-32 müşteri denkleştirme ekranına gidelim ve kısmi ödeme sekmesine basalım. 

Bu işlemlerin aynısı F-44( satıcı denkleştirme) ve F-03 (ana hesap denkleştirme) ekranları içinde 

geçerlidir.  
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f-32 ekranına gelip gerekli alanlar olan denkleştirilecek hesap, para birimi ve tarih gibi veriler seçilir ve 

enter tuşu ile veya açık kalemleri düzenle butonuna tıklanır. Tarih, denkleştirme belgesi için 

kullanılacaktır. 

Diğer parametreler bölümünde denkleştirme ekranında görüntülenecek kalemler bir kritere göre 

filtrelenebilir. Örneğin kayıt tarihi seçeneği işaretlenerek tarih girilebilir ve sadece o tarihte kayıt 

atılmış  kalemler görüntülenebilir.  Normal AK (açık kalemler) seçeneği fatura, tahsilat gibi işlemleri 

temsil eder. Özel defteri kebir yani ÖDK göstergesi  alanına bir ÖDK göstergesi girilirse o işleme ait 

kalemler de listelenir. Örneğin ÇW girilirse çek  ve senetler de listeye dahil edilir. Bu örnekte bu alan 

boş bırakılıp, normal açık kalemler işaretlendiği için sadece normal belgeler görüntülenecektir.  

Aşağıdaki gelen ekranda kısmi ödeme sekmesini seçeriz daha sonra net tutar bölümünden 50000TL 

faturamıza ve 30000 TL lik ödememize çift tıklarız. 
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Bizim ödeyeceğimiz tutar kadar kısmı ödeme yapıcaz bakiye kalanında ise bu sütunda kalan tutar 

yazarken burda ödeme tutarı yazıyor. 

Yukarıdaki ekranda biz 50000 ödeme tutarına çift tıklayarak bu faturanın 30000tl sini ödeyiceğimizi 

belirtiriz ve sonuç olarakta görünümü aşağıdaki ekran gibi olur. 
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Bu şekilde  ödeme tutarı bölümündeki 50000 TL çift tıklayıp 30000 tl sini ödeyiceğimi belirttik. Tayin 

edilen alanı bu sayede sıfırladık. 

Bu işlemleri yaptıktan sonra simülasyon butonuna basalım. 
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Yukarıdaki ekranda kalem görünmemesi bize  yanıltmamalıdır biz birde sol üstteki belge sekmesinden 

simülasyonu seçeriz ve sayfanın görüntüsü aşağıdaki ekran gibi olur. 

 



128 
 

Bu işlemde yapılan bu 30000TL nin 50000 TL ye ait olduğuna dair not düşmektir. Onuda söyle 

yapıyoruz. Üstteki kaleme çift tıkladığımızda kalem detayını aşağıdaki ekranda olduğu gibi veriyor. 

Kalem detayında fatura referans bulunuyor bunun anlamı  50000 tl ye ait olduğudur. 

Sistem arka tarafta 07 kayıt anahtarı ile 15 kayıt anaktarını birbirine bağladı. 17 kayıt anahtarıda 

50000tl lik tayin edilen tutardır. 

 

İkinci kalemi inceliycek olursak aşağıdaki ekranda fatura referans alanı bulunmadığını görünmektedir. 
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 Yukarıdaki ekranda yaptımız tahsilatın 30000tl’sinin denkleştirildiğini rahatlıkla görürüz. Ancak 

50000TL tutarımızla kalan 2000 liralık tutarımız hala açıkta  kalıyorlar anlatılmak istenen kısmi 

ödemede fatura tutarının tamamını ödemeyinceye kadar fatura açıkta kalır. 

Kısmi ödemede fatura tamamen ödenmeyinceye kadar orjnal belgeye birşey yapmıyor bişey 

yapmıyor. Tahsilatı yapıcak belgeyi  tahsilat tutarı kadar denkleştiriyor denkleşen belgeyi yeni bir 

numara atıyor. 

Fatura referans  dikkate al seçeneği ile tutarları birbirine baglarız. Aşağıdaki ekranda fatura 

referansını dikkate al seçeneği tıkını atarak  bu işlemi yaparız. Eğer bu tık atılı değilde kısmi ödeme 

işleminin anlamı olmaz.  
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Yaptığımız kısmi ödeme işlemini 300000074 belge numarası ile kaydettik. 

Yaptığımız işlemin FBL5N ekranına yansıması aşagıdaki ekran gibidir. 
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Sistem bizim yaptığımız denkleştirme işlemine karşılık 17 alacağa 07 borç kalemi atadı bunula beraber 

sistem 15 alacak kalemiyle 07 borç kalemini 300000074 denkleştirme belge numarasıyla kapattı. 17 

alacak kaydı getirdi. 

Kalan tutarımızı ödemek istersek eğer tekrar F-32 ekranına geliriz. 
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Yukarıda FBL5N ekranında açık kalemimizi 3 tane görünürken f-32 ekranında 2 tane görünüyor 3 üncü 

kalemide getirmek için kısmi ödemeye gelip fatura tutarımız olan 50000 tl satırındaki 

sembole tıklarız ve bize 3üncü kalemi getirir. 
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Kalan tutarımızı standart denkleştirme işlemi ile gerçekleştirebiliriz. 

50000 ile 20000tl tutarlarımıza çift tıklarız ve mavi yaparız sistem otomatik 30000tl yide  mavi yaptı. 

30000 tl lik AB belge türü  50000 tl lik faturanın tahsilatı olduğunu görürürüz.Biz 50000 tl lik faturayı 

seçince sistem otomatik 30000 tl lik AB belge türündeki tahsilatı seçer. 

Simülasyon deriz ve  karşımıza aşağıdaki ekran gelir. 
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Tekrar belge simülasyoon yapsarsak yine aynı ekran gelir kalemler gelmez çünkü tamamen ödeme 

işlemini gerçekleştirdik. 

Kayderiz ve FBL5N ye nasıl etkilediğini inceleyelim. 

 

FBL5N ekranına gidelim. 
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FBL5N ekranındada tüm açık kalemlerimizin kapandığını görmekteyiz. 

Kısmi ödemenin  bakiye kalanından farkı :kısmi ödemede fatura tutarı tamamı ödenmeyinceye kadar 

fatura kapanmaz. Bakiye kalanında ise ödenen tutar kapanır kalan tutar kadar sistem bakiye atar. 

15.1.4 Denkleştirme İptali (FBRA) 

FBRA işlem koduyla yapılır. 

FBRA da iki tane iptal etme yöntemi vardır bir normal olarak denkleşmiş belgelerin iptali diğeri ise 

ters kayıtla gelen denkleştrilmiş belgenin iptalidir. 

Denkleştirme belgesi içerisinde kalem içermeyen borç alacak atmayan boş bir belgedir. Tutarları 

birbirine denk belgelerin denkleştirme belgeleri boş olur. 

Ters kayıtla, bakiye kalanla ve kısmi ödeme ile oluşan belgelerin denkleştirme belgeleri boş değildir 

onlara FI kaydı gider. 

Normal olarak denkleşmiş bir belgenin denkleştirme iptali:  

Denkleştirme işlemi yapmadan önce FBL5N ekranındaki 300000041 nolu denkleştirilmiş belge yeşil 

sembollüyken denkleştirme iptali ile kırmızıya dönücektir. 
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Denkleştirme belge numaramızı, şirket kodu, ve mali yılı yazıp enter tuşuna basarak denkleştirme 

iptalini gerçekleştiririz. 

 

 

Yaptığımız işlem yukarıdaki tabloda olduğu gibi yeşil iken denkleştirme işlemi iptal edilmiştir. 
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400000077 nolu ve1400000046 nolu belgelerin denkleştirme iptali gerçekleşti, yukarıdaki tablodada 

sembolleri kırmızı görünmektedir. 

Ters kayıt aldığımız belgenin denkleştirme iptali:  

199000019 nolu ters kayıt yapılmış denkleştirme belgesinin iptalini yapalım. Denkleştirme iptalinin 

yapmadan önce fbl5n de 199000019 nolu belgenin durumuna bakalım. 
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Denkleştime iptali yapılmadan önce belgenin sembolu yeşildir. 

FBRA ekranına gelir denkleştirme belge numarasını, şirket kodu ve mali yılı yazarız ve kaydet 

butonuna  basılır. 
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Enter a bastıktan sonra karşımıza böyle küçük bir ekran gelir. 

Yanlızca geri alma: belgenin sadece denlkleştirme iptalini yapar.( Yeni bir belge oluşturmaz sadece 

denkleştirmeyi iptal eder.) 

Geri alma ve ters kayıt:  Ters kayıt belgesi aynı zamanda denkleştirme belgesidir. Ters kayıt belgesi bu 

sekme ile orjinal halini alır denkleştirme belgesi içinde bir FI kaydı (denkleştime belgesindeki FI 

belgesinde kalem varsa  denkleştirme belgesinin ters kaydı alınır.) olduğu için denkleştirme belgesinin 

ters kaydı alınır.  

Aynı işlemler bakiye kaleminde ve kısmı ödeme içinde geçerlidir. 

Geri alma ve ters kayıt sekmesini seçip enter a basarız. 

Gelen ekranda  ters kayıt nedeni kapanmış dönemde ters kayıt deriz ve enter a basarız. 
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Aşağıdaki FBL5N ekranındanda yaptığımız işlemi inceleyebiliriz. 
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15.2 Ana Hesap Denkleştirme 

15.2.1 Borç Senetleri Hesabını Denkleştirme 

321 borç senetleri hesabı işletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından 

kaynaklanan senede bağlanmış ticari borçlarının izlenmekte olduğu hesaptır. Borç senetleri ortaya 

çıktığında senet tutarları bu hesaba alacak kaydedilir, senetlerin ödenmesi halinde ise borç 

kaydedilirler. 

F-02 işlem kodunda 321 borç senetleri hesabına alacak kaydı atalım ve daha sonra alacağı kapatmak 

için borç kaydını gerçekleştirelim. 

321 borç senetleri hesabına alacak 780 çek tahsilat giderlerine borç kaydı atıyoruz. 

 

321 hesabına iki kalemde borç kaydını girip karşısında banka hesabına alacak kaydı oluşturduk. 

 

Ana hesapların açık kalemleri tablosuna gidelim ve kalemleri görüntüleyelim. SE16N tablolar ekranına 

BSIS tablosunu giriyoruz. Şirket kodu, mali yıl ve kaydı oluşturduğumuz belge numarasını girip 

yürütüyoruz. Ana hesap açık kalemlerini listelemiş olduk. 
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F-03 Ana hesapları denkleştirme ekranında 321 hesabını girip Açık kalemleri düzenle butonuna 

tıklayarak denkleştirme alanına gidiyoruz. Tutar alanına çift tıklayıp kalemleri etkinleştiriyoruz ve 

tayin edilmeyen alan sıfırlanıyor. 

 

Simülasyon butonuna tıklayıp denkleştirmeyi kaydediyoruz. 

Denkleştirmeyi gerçekleştirdikten sonra BSAS Ana hesap denkleştirilmiş kalemler tablosuna gidiyoruz. 

Defteri kebir alanına 321 hesabını yazıp, mali yıl ve şirket kodunu da girdikten sonra yürütüyoruz. Üç 

kalem için de aynı denkleştirme belge numarasında denkleştirmeyi görüntülüyoruz. 
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16. Sık Kullanılan FI Tabloları 
SAP sisteminde tüm bilgiler çeşitli tablolarda tutulmaktadır. Tabloların tutulduğu ekrana SE16N işlem 

kodu ile gidilir. 

 

BKPF tablo adı ile biz belgelerimizin başlık verilerini görürüz. 

Belge başlık verileri kalem bazında değilde tüm belge için ortak veridir. 
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Hangi tabloya giriceksek tablo ismimizi yazarız. Ve enter a basarız. Biz tablo olarak  BKPF (belge başlık 

verileri tablosu) yazarız ve bize BKPF  nin tablo alanlarını getirir. Ben burda hangi alanlardaki değerleri 

istiyorsam o belgenin detayına girerim burda üç tane mavi alan vardır.  

 Aşağıdaki ekranda seçim ölçütlerindeki şirket kodu, belge numarası ve mali yıl bu bilgiler anahtar 

alanlardır. Anahtar alanlar mavi ile gösterilir. 

 Belge numarası yıl bağımlıdır o yüzden istediğimiz belge numarasının hangi mali yılda  ve hangi şirket 

kodunun belge numarası olduğunu belirtmeliyiz. 
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Yukarıdaki butün veriler şirket kodu belge numarası ve mali yıl için tutuluyor. 

Bir belgenin detayı bir tanedir. Bunu görmek için anahtar verilerimizi girdikten sonra yürüt butonuna 

basarız. 

Aşagıdaki ekrandaki gibi verileri getirir bize. 
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Belge başlığının bir tane satırı vardır. İçerisindeki kalemler için ortak veridir ve bu yılda bu belge 

numarasıyla bu şirket kodunda bir tane satırın olduğunu daha fazla satırın mümkün olmayacağınıda 

belirtir. 

Yukarıdaki  BKPF tablosunda ekranda F-02 ekranında gidiğimiz verileri görebiliriz. 

 

BSEG  

BSEG tablosuyla biz belgemizin kalemlerini görebiliriz. 

SE16N ekranına gidip tablo alanına BSEG yazalım ve enter a basıp tabloda bulunucak alanları görelim.  
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Kalem detayınada girerek hangi belgenin kaçıncı kalemi olduğunu belirtip sadece aradığımız kalemi 

görebiliriz. Bkpf ekranında kalem diye bir seçim anahtarı yoktu ama bseg tablosunda belgelerin 

kalemleri olduğu için hangi kalemi görmek istiyorsak o kalem numarasını yazarız.eğer biz kalem 

detayını boş bırakıp yürüt butonuna basarsak belgenin tüm kalemlerini getirir aşağıdaki ekranda 

olduğu gibi belgenin tüm kalemleri gelir. 
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Çoklu seçim alanında istediğimiz kadar değer gireriz veya  panodan yükle butonu ile arkadan çağırıp 

ekranı doldurabiliriz. 
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Yukarıdaki ekranda sağ tarafa gittikçe tüm alanları görürürüz. 

S: borç 

H:alacak  

BSEG tablosundaki alanlar aşağıdaki ekrandada görüldüğü gibi F-02 ekranındaki kalem verilerini içerir. 
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FB03 ekranından belgemizin birinci kalemimizin detayını görelim ve anaktar tuşuyla hangi tabloda 

olduğunu görelim. 
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Kalemi seçip daha sonra klavyedeki F1  (alanın ne için kullanıldığına dair detay veriri) tuşuna basarız.  

Aşağıda 1 inci kalemin şirket kodu verisine F1 i tuşladık. Ve aşağıdaki ekran geldi. 

 

Teknik bilgi alanına tıklayarak şirket kodu verisinin hanhi tabloda saklandığına dair bilgi alırız. 
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Şirket kodu verisi BSEG  tablosunda  bukrs alanında saklanıyor diye teknik bilgi detayından hangi 

verimizin hangi tabloda hangi alanda olduğunu öğrenebiliriz. 

BSEG belgenin tüm kalemlerini görüntüler örnegin müşteriye attığımız faturada müşteri kalemi ve 

ana hesap kalem mi ve vergi kalemi mevcut oluyor. 

Aşagıdaki ekranda olduğu gibi 
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BSIS ana hesap açık kalem tablosuna geldiğimizde ise bize ana hesap ilişkili açık kalemleri 

getirmektedir. 
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BSID müşteri açık kalem tablosuna geldiğimizde ise bize müşteri ilişkili açık kalemleri getirmektedir. 
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BSET tablosuda vergi satırının bulunduğu ekrandır. Yürüt butonuna basarız ve aşağıdaki ekran gelir. 

 



156 
 

 

BSET BSIS ve BSID tablolarının tümü ortak alan olarak BSEG e yazılır. 

BSIS  ana hesap açık kalem tablosundaki belge denkleştirme işleminden sonra BSIS dan silinir BSAS 

tablosuna gelir. 

Aynı şekilde BSID daki müşteri açık kalem denkleştirilince BSAD müşteri denkleştirlmiş kalemler 

tablosuna gelir. 

BSIK satıcı açık kalem tablosudaki kalemde denkleştirildiğinde BSIK satıcı açık kalem tablosundan 

silinir ve BSAK satıcı denkleştirilmiş kalemle tablosuna gelir. 

Bsad bsak ve bsas tablolarında denkleştirme tarihleri sütunları bulunmaktadır. 

Fbl5n ekranına gelelim ve bu tabloların nasıl etkilendiğini görelim. 
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Fbl5n ekranındaki açık kalemler tıkı ile bsıd tablosundaki kalemleri görüntüleriz. 

Fbl5n ekranında denkleştirilmiş kalemlere tık atsakdık eğer bize bsad tablosundaki kalemleri getirirdi. 
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400000122 nolu belge şuan kırmızı sembolle de görüldüğü gibi açık denkleştirilmemiş bir belgedir. 

Bu belgenin BSID tablosunda görünümüde aşağıdaki gibidir. Biz bu belgeyi denkleştirdikten sonra 

BSID tablosundan silinip BSAD tablosuna yazılıcak. 

FBL5N ekranında denkletirilmiş kalemler tıkını atıp yürüt butonuna basalım ve şuanlık durumuna 

inceleyelim. 
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BSAD ekranınna bakalım. 
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Değerleri girip yürüt butonuna basınca bize bu hatayı veriyor. 

  

400000124 nolu müşteri faturası ile 14000000106 nolu müsteri tahsilatını denkleştirelim ve BSAD ve 

BSID ekranındaki değişikliği inceleyelim. 
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F-32 ekranında denkleştiriceğimiz  net tutarlar bölümüne tıklarız ve mavi yaparız daha sonru 

simülasyon deriz ve  denkleştirme işlemimizi kaydederiz. 

  

BSID belgesine gidip baktığımızda 400000124 belgesinin ve  1400000106 belgesinin artık müşteri açık 

kalemi tablosunda yani BSID bulunmadığını görürüz. 
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Yukarıdaki BSID tablosu açık kalemlerin bulunduğu tablodur bizde 400000124 nolu belgemizle 

14000000106 nolu belgemizi denkleştirdiğimiz için artık bu tabloda bulunmaz BSID tablosundan BSAD 

tablosuna geçiş yaptı şimdi BSAD tablosunu inceleyelim. 
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Bsad tablosu müşteri denkleştirilmiş kalemlerin bulunduğu tablodur. 4000000124 ve 14000000106 

nolu belgeleri denkleşmeden önce BSAD tablosuna gitmek istediğimizde bize değer bulunamadı diye 

hata vermişti denkleştirme işlemini yaptıktan sonra bsad tablosun gitmek istediğimizde bize 

yukarıdaki ekranı getirir buda bu belgenin artık denkleştirilmiş bir müşteri belgesi olduğunu 

gösteriyor. 

Yapılan bu denkleştirme işlemleri ile BSEG tablosu kendini yeniler. 

ÖNEMLİ NOT:  Örneğin müşteride denkleştirme işlemi yaptık bu işlemden sonra denkleştirdiğimiz bir 

tarihten önce kalemlerimizi açık olarak se16n işlem kodundaki tabloda görmek isitiyorsak eğer bsıd 

tablosunda aramamalıyız çünkü veriler denkleştiği için artık o denkleştirdiğimiz belgeler bsad da o 

yüzden denkleştirdiğimiz  belgemizin kayıt tarihini yazarızdenkleştirme tarihi bölümünde  arama 

yapıp yaptığımız aramada da verdiğimiz tarih denkleştirmeden önceki bir tarihse bize açık kalem 

durumunu bsad tablosunda verir. 
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31.08.2016 tarihinde girilmiş fatura vetahsilat belgeleri 10.09.2016 tarihinde denkleştirilmiş  bizde 

burdan yola çıkarak denkleştirilmiş kalemler satırındaki anahtar tarihindeki açık kalemleri yani 

denkleştirilmiş ama denkleştirlmeden önceki hallerini yani sembollerini kırmızı görmemiz için 

31.08.2016 ile 10.09.2016 tarihleri arasında bir tarih girerek yürüt butonuna basarak belgemizin açık 

kalem halini görebiliriz aşağıdaki ekranda olduğu gibi. 
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Denkleştirilmiş kalemlerdeki anahtar tarihindeki açık kalem de verileri girerek bsad tablosundan bu 

veriyi çeker normalde bsad tablosu denkleştirilmiş kalemleri bulundurur ama böyle kriterleri girerek 

bsad tablosundan verileri çekebiliriz. Bu verileri sistem bsad tablosundan çeker. 

Bsad tablosunda bu işlemi göstericek olursak 
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Girdiğimiz verilere ek olarak birde kayıt tarihini yazarız ve yürüt butonuna basarız. 
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Bsad tablosu denkleştirilmiş belgelerin denkleştirme tarihinden önceki bir tarihta kayıt anaktarında 

arama yaptığımızda  yani açık denkleşmemiş bir tarihte denkleşmiş belgeleri aratmamıza izin verir. 

Not: açık kalemler satırındaki anahtar tarihindeki açık kalemleri aratsaydık burda sadece açık 

kalemleri aratırdık. Bu satırda kesinlikle denkleşmiş kalemler aratılmıyor. 

Bu yaptığımız işlemler satıcı ve ana hesaplar içinde aynıdır. 

Satıcı Açık Kalem Tablosu: BSIK 

Satıcı Denk Kalem Tablosu:BSAK 

Ana Hesap Açık Kalem Tablosu:BSIS 

Ana Hesap Denkleştirilmiş Kalem Tablosu:BSAS 

FAGLFLEXT Ana Hesap Toplamlar Tablosu 

Se16n işlem kodunda bulunan Fgalflext toplamlar tablosunu verir. 

Bir örnek yapıcak olursak fs10n işlem kodu ekranına gidelim. 

 

Fs10n ekranında değerlerimiz gireriz ve yürüt butonuna basarız. 
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Fbl3n ekranında gördüğümüz gibi bakiyemizi görüntüledik. 

SE16N ekranın toplamları bakiyesini görüntülemek için tablo yerine faglflext tablosunu yazı diğer 

verileride girip yürüt butonuna basarız. FS10N deki bakiye verilerini sistem FAGLFLEXT ana hesap 

toplamlar tablosundan çeker. tek satırda güncel olarak dönemsel kayıt tutar. 

Faglflext tablosunun ayrıntı verisinde bu yıl atılan kayıtlar TSL olarak görünür. 

Geçen yıl atılan kayıtlar  ise HSL olarak görülür. Bizde bir yılda 16 dönem olduğu için TSL01 TSL02 

şekilinde TSL16 ya kadar gider aynı düzen geçen sene HSL içinde  geçerlidir. 

Faglflext tablosunda birçok veriyi bulabiliriz. 

Daha önceden hiç kayıt atılmamış bir 700* gider hesabını fgalflext tablasunda mali yılımız, hesap 

numaramızı  ve şirket kodumuzu yazıp yürüt butonuna basalım. 
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 bu şekilde hata verdi. 

102* banka alacaklı 700* lügider  hesabımızıda borçlu olucak şekilde bir kayıt atalım. 

 bu şekilde F-02 işlem koduna bir kayıt attık şimdi tekrar 

gidelim ve FAGLFLEXT işlem kodunu inceleyelim aynı verileri girerek. 
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Üç tane kalem gelmesinin sebebi defter bazlı geldiği içindir. 

Biz 0L defter bazlı kaydımızı faglflext tablosunda istiyorsak eğer aşağıdaki gibi olur. 

 

Faglflext işlem kodu aynı hesaba aynı yılda farklı bir belge para biriminden kayıt atılırsa o para birimi 

bazında da satır oluştuturur. 
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Örneğin eur cinsinden aynı hesap numaramıza aynı yılda kayıt atalım ve fagflext tablosunda 

inceleyelim. 

 aynı hesaba aynı yılda aynı para tutarında ama farklı 

belge para birimi cinsinden kayıt oluşturduk şimdi faglflext de  yine inceleyelim. 

 

Şirket kodumuzu hesap numaramızı ve mali yılı yazıp yürütelim. 
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Defter satırını boş bıraktığımızda atıığımız kaydın tüm defter iöeriklerini getiriyor biz aşağıdaki 

ekranda ol defter bazlı aratalım. 
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Hesap numaramızı şirket kodumuzu mali yılımızı ve defter grubumuzu yazıp yürüt butonuna basalım. 
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Yukarıdaki ekranda görüldüğü gibi belge para  birimi cinsinden kayırt atar biz burda borç atadık eğer 

alacak kaydıda atarsak oluraya onun içinde satır oluşturur. 

Fı sistemimizde 12+ 4 özel dönemimiz vardır. Faglflext tablosu bakiyeleri dönem bazlı güncel tutar. 



176 
 

 

Kalemlerize çift tıkladığımızda bize ayrıntı görüntüyü verir. Teknik alan kısmında tsl bizim bu yıl içinde 

attığımız kayıt dönemlerini göstermektedir. Ekranın aşağılarına doğru indikçe HSL bir önceki kayıtları 

gösterir.  İki yıl önceki kayıtlar ksl 3 yıl önceki osl olarak görürrüz.Her yıl için 16 tane dönemimiz 

vardır. 

Fs10n işlem kodu verilerini faglflext tablosundan çeker. 

Belge para birimimiz ne olursa olsun sistem şirket kodu para birimindede karşılığını atar. 

Kayıt atarken yapılan en ufak bir değişiklikten dolayı ayrı kayıt atar. 

Örnegin iki tane tamamen aynı olan kayıtlarımızda birinin masraf yeri doluyken diğeri boş olsada ayrı 

kalem olarak atar.borç sa ayrı alacaksa ayrı atıla belge baramı diye ayrı satır oluşturur. 

17. SAP’de Para Birimleri Kavramı 
SAP’de dört tane para birimi kavramı vardır. Bunlar belge para birimi, şirket kodu para birimi ve 

paralel para birimleri şeklindedir.  

SAP sistemine parasal olarak girilen her bir değer için her Şirket Kodu altında bir para birimin 

tanımlanmış olması gerekmektedir. 



177 
 

Şirket Koduna atanacak para birimi ulusal para birimi olmalıdır. Bunun yanında iki tane de yabancı 

para birimi R/3 sistemine tanıtılabilmektedir. 

Eğer hesap para birimi, şirket kodu para birimi ile aynıysa bu belgeye her tür para biriminden kayıt 

atılabilir. Ancak hesap para birimi, ŞK para birimi ile aynı değilse sadece hesap para birimi cinsinden 

kayıt atılabilir. Örneğin ŞK para birimi TRL, bankanın hesap para birimi USD ise bu banka hesabına 

USD para biriminden başka bir kayıt atılamaz. Ancak bu banka hesap para birimi de TRL olsaydı bu 

hesaba tüm para birimleri cinsinden kayıt atabilecektik.  

 

 

 

 

17.1 Arbitraj Kavramı 

Arbitraj, farklı piyasalarda işlem gören aynı menkul kıymetin, paranın veya değerli madenin fiyatının 

farklı olması durumunda eş zamanlı olarak düşük fiyatlı piyasadan alınıp yüksek fiyatlı piyasada 

satılarak risksiz kar elde etmektir. Bu ürünler, altın gibi değerli maden veya hisse senedi gibi menkul 

kıymet olabilir. Buradaki amaç, tamamen risksiz bir şekilde kar elde etmektir. 

USD belge para birimi ile dolar hesabına alacak kaydı atalım. 
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Tutar alanına USD cinsinden tutarı giriyoruz. Tutar (UPB) alanının TRL yani ŞK para birimi geldiğini 

görüyoruz. Diğer veriler butonuna tıkladığımızda ekrana paralel para birimleri de geliyor. EUR 

cinsinden tutarı da 300 TL’ye karşılık manuel olarak 75 Euro olarak giriyoruz. Eğer manuel olarak Euro 

tutarını düzeltmezsek sistemin kur hesabına göre Euro hesaplanır ve bakiye sıfırlanmaz. 890 arbitraj 

hesabına 40 kayıt anahtarı ile borç olarak giriyoruz. Entera basıyoruz. 

 

2. kalemde tutar alanına aynı USD tutarını girip kaydet butonuna tıklıyoruz. 

 



179 
 

FBL3N ana hesap kalemleri görüntüleme ekranına gidip 890 arbitraj hesabını yazıyoruz ve açık 

kalemlerini listeliyoruz. FBL3N ekranında ulusal para birimi cinsinden 300 TL görüntüleniyor. Belge 

para birimi ise USD olarak listelendi. Paralel para birimlerinden UPB2 Euro para birimi de tutar 

alanında listelendi. 

 

Arbitraj hesabından Euro olarak alacak avantajı çıkalım. Arbitraj hesabına 50 kayıt anahtarı ile alacak 

kaydı oluşturuyoruz. 

 

Tutar alanına Euro tutarını giriyoruz ve entera bastığımızda UPB cinsinden tutar hesaplanıyor. Biz 

manuel olarak 300 TL olarak düzenliyoruz. Çünkü bir önceki kayıttakiyle aynı UPB tutarına sahip 

olmalıdır. Diğer veriler butonuna bastıktan sonra manuel olarak tutarın USD karşılığını giriyoruz. 40 

kayıt anahtarı ile Euro banka hesabına borç kaydı oluşturuyoruz. 
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Aynı Euro tutarını girip belgeyi kaydediyoruz. 

 

FBL3N ekranında listeyi yenilediğimizde arbitraj hesabına attığımız Euro alacak kaydını 

görüntülüyoruz. Burada ulusal para birimi ve paralel para birimleri cinsinden tutarın sıfırlandığını 

belge para biriminde ise bakiye kaldığını görüntülüyoruz. Burada bizi ilgilendiren kısım UP, UPB2 ve 

UPB3 cinsinden para birimlerinin bakiyesinin sıfırlanmış olmasıdır.  
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18. SAP’de Defter Kavramı 
Yevmiye defterinde ticari kayıtlar günlük olarak tutulur. Yevmiye defterinde fatura numarası 

önemlidir.  

600’lü hesaptaki tutardan 700’lü hesabın tutarını çıkarırsak net geliri elde ederiz. Net gelir üzerinden 

gelir vergisini de düşersek net kârı elde ederiz. Net gelir üzerine gelir vergisini hesaplayıp devlete 

vergi şeklinde veriyoruz (%20). 

İşletmelerin elde ettiği gelirleri, harcamaları KDV beyannamesi ile devlete bildirmeleri gerekir. Bunun 

için BA/BS formu doldurulmalıdır. BA formu Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu, BS formu 

ise Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formudur. Alıcı ve satıcı ay sonunda bu belgeyi devlete 

göndermeden önce fatura sahibini arayıp mutabık olup olmadığını onaylar ve bunun kontrolü sonucu 

belgeyi devlete gönderir. Çünkü alıcı veya satıcı o faturayı sisteme girmemiş olabilir ve devlet bunu 

fark ettiğinde şirketlere ceza yazar. 

BA formunda:  

 Fatura No Satıcının Vergi Kimlik No Tutar KDV Tutarı 

1 A-7705 VKN01 75.000 13.500 

2 O-1315 VKN02 1.800 324,00 

3 …………. ……………. ……….. ………….. 

 

Alınan ürünlerin fatura kayıtları kalem kalem tutulur. 

BS formunda: 

 Fatura No Müşterinin Vergi Kimlik 

No 

Tutar KDV Tutarı 

1 A-1001 VKN01 ………… ………… 

2 A-1002 VKN02 ………… ………… 

3 …………. ……………. ……….. ………….. 

 

Şeklinde şirket kesmiş olduğu faturaları kalem kalem tutar. 

Stok Kaydı Nasıl Yapılır? 
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İşletme mal tahsis ettiğinde 153 hesabına stok kaydı atar. 153 hesabındaki tutarlar gider değildir, 

ürün stokta tutulduğu için ürün satıldığı anda gelire dönüşür.  

320 Satıcılar Hesabı (-) 

153 Ticari Mallar (+) 

191 İndirilecek KDV (+) 

Kaydı atılır. 

Ürün satılmak istendiğinde; 

120 Alıcılar Hesabı (+) 

600 Yurt İçi Satışlar (-) 

391 Hesaplanan KDV (-) 

Biz bu ürünü 20.000 TL’ye sattığımızı düşünelim. Ürünün alış fiyatı ise 5.000 TL. Biz 153 hesabına 

5.000 TL girdik. Ürünün maliyeti gider hesabında değil, stok hesabında duruyor.  Ürün satışı 

olduğunda 620 li hesaba (Satılan mamuller maliyeti) 5.000 TL gider olarak girilir. Burada işletmenin 

net kârı 15.000 TL olur. 

18.1 Tek Düzen Hesap Planı (TDHP) 

Muhasebe uygulamalarında aynı temel kavramlar, aynı genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri 

kullanılmış, bilanço esasına tabi tüm işletmeler aynı hesap planı kullanarak aynı mali tabloları 

düzenlemiştir. Ülkemiz için standartlaşmıştır.  

Kıdem Tazminatı Muhasebe Kaydı 

Bir personel işten ayrılırken kıdem tazminatı kaydı girilirken; 

770 Genel Yönetim Giderleri (+) --------80.000 TL 

335 Personele Borçlar Hesabı (-) -------79.000 TL 

360 Damga Vergisi (-) ---------------------1.000 TL 

Şeklinde gider kaydı atılır. Personele ödeme yapılacağı zaman ödeme kaydı; 

102 Bankalar Hesabı (-) ------------------79.000 TL 

335 Personele Borçlar Hesabı (+) ------79.000 TL 

**Çalışan işten ayrılmadıkça bu kayıt atılamaz. Bunu Vergi Usul Kanunu belirliyor (VUK). 

18.2 IFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) 

Türkiye’de işlemler vergi üzerine dönerken IFRS’in ilgilendiği ise şirketi riskten arındırmaktır. 

Türkiye’de VUK’a göre personel işten ayrıldığı zaman kıdem tazminatı kaydı yapılıyor. IFRS ise şirkete, 

tüm çalışanları içerisinde emekli olan ve hala devam eden kişileri veya 65 yaş ve üstünde olan 

çalışanları sanki yılsonunda işten ayrılacaklarmış gibi düşün ve sene sonunda ne kadar ödeme 

yapacağını hesaplayıp bunun kaydını oluşturmasını söylüyor.  Henüz var olmayan bir durum var, sanki 

gerçekleşecekmiş gibi risk değerlendirmesi yap ve bunun kaydını oluştur mantığı işliyor. 

Kıdem Tazminatı Karşılık Ayırma 
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770 Genel Yönetim Giderleri (+) 

372 Kıdem Tazminatı Karşılığı (-) 

Eğer personel senenin sonunda gerçekten işten ayrılırsa Karşılık Hesabı kapatılıp 372’li hesaptan 

çekilip 335 Personele Borçlar Hesabına borç atılır. Eğer personel işten ayrılmazsa karşılık geri alınır. 

770’li hesap alacak, 372’li hesaba borç şeklinde kayıt atılır yani ilk önce atılan kaydı geri almış olduk.  

18.3 Paralel Muhasebe 

Bir şirket sistemde hem VUK hem IFRS muhasebe sistemini birlikte kullanabiliyorsa bu paralel 

muhasebedir.  

SAP yeni bir sürümle New GL (Yeni defteri kebir) muhasebe sistem altyapısı oluşturmuştur. Yeni mali 

muhasebe prensibi ile tek bir  hesap planı kullanılarak firmaların  hem yasal hem de yönetimsel 

raporlamalarını  aynı anda alabilmeleri amaçlanmıştır. 

Hesap Çözümü: Accounting Solution 

Defter: Ledger Solution 

Defteri kebir hesabı: GL Account (100,120, 200’lü hesaplar) 

Müşteri Carisi: Customer Account 

Satıcı: Vendor Account 

Biz VUK’ta sıfır bakiye, IFRS’te 80.000 lik bir bakiye gözükmesini istediğimizde önümüze iki tane 

çözüm çıkıyor. Bu çözümler Hesap Çözümü ve Defter Çözümüdür.  

Hesap Çözümü: 

VUK 

770 (sıfır bakiye) 

335 (sıfır bakiye) 

IFRS 

U770 (+) ----------80k 

U335 (-) -----------80k 

 

IFRS’te U ile başlayan aynı hesap numarasına sahip hesap oluşturuyoruz. IFRS’te kayıt atacağımız 

zaman bu U hesabına kayıt atıyoruz. 

VUK’taki kayıtlar IFRS için de geçerli ancak IFRS’in kendisine ait hesapları da mevcut. Mesela 

yılsonunda VUK’ta 770 hesabında 2 milyon borç, 335 hesabında 700 bin TL alacak var. IFRS’te ise 

U770 hesabında 80 bin borç, U335 hesabında 80 bin alacak kaydı var. Yılsonundaki IFRS’te toplam 

bakiyeyi görmek için; 

IFRS 770= 770 + U770 yani 2 milyon + 80 bin=2.080.000 TL bakiyesini görüntüleyebiliriz. Yani IFRS’ten 

rapor çekeceksek VUK+IFRS bakiyesini görüntülemeli, VUK’tan raporlama yapacaksak VUK’taki 

bakiyeyi görüntülemeliyiz. 

Hesap çözümünde aynı hesap u lu bir sekilde açılarak ypılmaktadır. Hesabı hesap çözümü ile 

çoklamaktayız. 

Defter Çözümü: 
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Birçok şirket defter çözümünü kullanıyor. Defter çözümünü Yeni defteri kebir versiyonunda yer alıyor. 

Sistemde defter tanımlaması yapıyoruz. Kayıt atarken deftere göre kayıt atılıyor, hesaba göre değil. F-

02’de kayıt atarken defter belirtilmezse tüm defterlere kayıt gidiyor. 

0L – VUK için defter oluşturma 

Kayıt atarken 0L defterini seçersek ---- x 

Z1 – IFRS için defter oluşturma 

Kayıt atarken iki defteri de seçersek ----x 

Kayıt atarken IFRS’i seçersek ---- x 

 

Hesap 0L – VUK   Z1 - IFRS  

770 5k 

 

14k 

5k 

-2k 

Tüm defterlere 

Z1 defterine 

0L defterine 

Toplam 19k 3k  

 

335 -23k 

 

-23k 

-6k 

Tüm defterlere 

Z1 defterine 

Toplam -23k -29k  

 

Raporlama yapmak istediğimizde 770’li hesapta VUK’taki bakiye 19k, IFRS’teki bakiye 3k şeklinde elde 

ediyoruz.  

Hesap çözümünde hesaplar bir tane, defterler birden çoktur. Defter belirtmezsek kayıtlar bütün 

defterlere gidiyor. 

Hesap çözümünde işlem kodu Defter çözümünde işlem kodu 

FS10N – Ana hesap bakiye görüntüleme 

FBL3N – Ana hesap kalem görüntüleme 

F-02 = FB01 = FB50 – Kayıt atma 

GLTO 

FAGLB03  

FAGLL03 

FB01L = FB50L 

FAGLFLEXT – Toplamlar Tablosu 

 

Hesap çözümündeki işlem kodlarının defter çözümündeki kodları tablodaki gibidir. Hesap çözümünde 

kullanılan işlem kodlarının işlevi aynı şekilde defter çözümünde defter bazlı işlem yapmaktadır. 

 Kayıt atılırken defter grubu seçilir. Mesela 0L, Z1, Z2, Z3, Z4 defterleri sistemde mevcut. Biz kaydı Z2, 

Z3 ve Z4 defterlerine atmak istiyorsak teker teker defterleri seçmiyoruz. Örneğin bu üç defter için ZSP 

adında bir defter grubu oluşturuyoruz. Kayıt atarken de bu ZSP defter grubunu seçiyoruz. Eğer 

herhangi bir defter grubunu seçmezsek kayıt tüm defterlere gider. 0L defterine kayıt atmak istiyorsak 
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0L isimli bir defter grubu oluşturup kayıt sırasında bu gruba ait 0L defterini seçebiliriz. Defter adıyla 

defter grubu adı aynı olabilir. Rapor çekilirken ise grup bazlı değil defter bazlı kayıt çekilir. 

18.4 Defter Çözümünde Kayıt Atma 
Defter çözümünde kayıt atma işlem kodu FB01L işlem kodu SAP ana ekranına girilir. 

 

İki hesap arasında virman yapmak istiyoruz. Belge tarihini, para birimini giriyoruz. 40 kalemiyle 102 li 

banka hesabına borç atıyoruz.  
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Borç tutarını 5000 olarak giriyoruz. Sonraki belge kaleminde 50 ile 102 li banka hesabına alacak kaydı 

atıyoruz. 
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Tutar bir önceki kalemle aynı olduğu için * sembolünü giriyoruz. Böylece ekranda aynı tutarı 

yansıtacaktır. Daha sonra simülasyon butonuna tıklıyoruz. 

 

Simülasyon yapıp kalemleri görüntüledikten sonra kaydet butonunu tıklıyoruz.  
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FAGLB03 işlem kodu ile bakiye görüntüleme ekranına gidiyoruz. 

 

Az önce girdiğimiz hesaplardan birinin hesap numarasını bu alana kopyalayıp yürütüyoruz. 
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Ana hesapta 9. Dönemde girmiş olduğumuz 5000 TL lik kaydı görüntülüyoruz. 

 

SE16N işlem kodu ile tablo görünümüne geçiyoruz. Burada FAGLFLEXA tablosunu girdikten sonra Mali 

Yıl, Şirket Kodu ve az önce kayıt attığımız banka hesabını giriyoruz ve yürütüyoruz. 
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Karşımıza gelen hesapların defter alanını filtreleyip bu hesap grubuna ait hangi defterlerin tanımlı 

olduğunu görüntülüyoruz. Bu hesap için 0L, L5 ve L6 defterleri tanımlanmış. 

 

FAGLB03 işlem kodu ile tekrar girdiğimizde aynı hesap numarasını seçiyoruz. Defter seçimi alanında 

L5 defterini seçiyoruz ve yürütüyoruz. 
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Burada kayıt atarken defter grubu belirtmediğimiz için 0L ve L5 defterlerinde de 5000 TL lik kaydın 

olduğunu görüyoruz. 

FB01L işlem kodu ile defter bazlı kayıt atma ekranına gidiyoruz. Belge tarihini girdikten sonra 

referansla kaydet butonuna tıklıyoruz. Böylece son attığımız kaydın bilgilerini otomatik olarak sistem 

doldurmuş oluyor.  
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Belge numarasını sistem son kaydettiği belge numarasını otomatik olarak getiriyor ve enter tuşuna 

basıyoruz. Bu sefer defter grubu alanında L5 defterini seçiyoruz ve enter tuşuna basıyoruz. 

 

Böylece L5 defterine de bu hesap numarası ile 5000 TL lik kayıt atmış olduk. 
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FAGLB03 işlem kodu ile ana hesap bakiyesi görüntüleme ekranına gidiyoruz. Girmiş olduğumuz hesap 

numarasını buraya kopyalıyoruz. Defter seçimi alanında 0L defterini seçiyoruz ve yürütüyoruz.  

 

0L defterine ait borç bakiyesinin 9. Dönemde 5000 TL olduğunu görüyoruz. 
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Bu ekranda geri gelip bu sefer defter seçimi ekranında L5 defterini seçip yürütüyoruz. 

 

Burada 9. Dönem borç bakiyesine baktığımızda 10000 TL olduğunu görüyoruz. Çünkü ilk kayıt 

attığımızda defter seçimi yapmadığımız için 0L ve L5 defterlerine de kayıt atılmış oldu. İkinci kaydı 

atarken ise L5 defterini seçtik ve böylece L5 defterinin 9.dönem borç bakiyesi toplamda 10000 TL 

olmuş oldu.  
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FAGLL03 işlem kodu ile defter bazlı kalem görüntüleme ekranına gidiyoruz. 

 

Gelen ekranda kayıt attığımız banka hesap numarasını giriyoruz. Tüm kalemleri seçip kayıt attığımız 

tarihi giriyoruz ve yürütüyoruz.  
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Defter seçimi 0L olduğu için buradaki kalem tutarının 5000 TL olduğunu görüyoruz. 

 

Ekranda geri gelip bu sefer defteri L5 seçtiğimizde ise kalem tutarının 10000 TL olduğunu görüyoruz. 
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*Kayıt atarken defter grubu seçilir. 

**Raporlar için ise defter seçimi yapılır. 

 Ana defter yani 0L defterinde atılan hesaplar için BKPF ve BSEG tabloları kullanılır. 

 Yardımcı defter yani L5 defterinde atılan hesaplar için BKPF ve BSEG_ADD tabloları kullanılır.  

L5 defterine attığımız hesabı tabloda görüntülemek için SE16N işlem kodunda tablolar ekranına 

gidiyoruz. Tablo alanına BKPF yazıp entera basıyoruz. Şirket kodu, mali yıl ve belge numarası alanlarını 

giriyoruz. Belge numarasını FAGLL03 Ana hesap kalemlerinin görüntülendiği ekranda kalemlerin belge 

numaralarını kopyalayıp tablo ekranında belge no alanına çoklu seçim ile yapıştırıyoruz. Bilgileri 

girdikten sonra yürüt butonuna tıklıyoruz. 
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Burada hesabın belge başlık bilgilerini görüntülüyoruz. Durum alanında L’nin olması demek bu 

belgenin ana defterde olmadığını gösterir. Durum alanının boş olması normal belge olduğunu 

gösteriyor. 

 

Defterin de L5 olduğunu defter grubunda görüyoruz. 

 

Burada belge numaralarını tekrar kopyalayıp BSEG tablosuna gidiyoruz. Şirket kodu, mali yıl ve belge 

numaralarını girip yürütüyoruz. 
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Burada sadece 221 numaralı belgenin alacak-borç kalemlerini görüntülüyoruz. Çünkü diğer belge ana 

deftere atılmamıştı. L5 defterine atılan kayıtlar BSEG_ADD’de görüntülendiği için burada bu belgeyi 

görüntüleyemeyiz. 

 

BSEG_ADD tablosuna gidip şirket kodu, mali yıl ve belge numaralarını giriyoruz ve yürütüyoruz. 
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Burada da 221 numaralı belge kalemini görüntüleyemiyoruz. Görüntülediğimiz belge kalemi L5 

defterine atıldığı için burada görüntüledik. Bu tabloda da durum alanını görüyoruz. Bu belge ana 

defterde olmadığı için L olarak görülüyor. 

 

FB03 işlem kodu ile belge görüntüleme ekranına gidiyoruz. Ana deftere attığımız belge numarasını 

giriyoruz. Mali yılı da girip enter tuşuna basıyoruz. 

 

Gelen ekranda defteri kebir görünümü butonuna tıklıyoruz. 

 

Diğer defterler butonuna tıkladığımızda L5 ve L6 defter seçimini yaptığımızda kalemlerde bir değişiklik 

olmadığını görüyoruz. 
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FB03 ekranı BKPF’den belgeyi bulup getiriyor. 

Defter bazlı detay FAGLFLEXA tablosundadır. Bu tabloda mali yıl, şirket kodu ve belge numarasını 

giriyoruz ve yürütüyoruz. 

 

Bu ekranda defter bazlı olarak kayıtları görüntüleyebiliyoruz. 221 numaralı belge defter bazlı 

atılmadığı için 0L, L5 ve L6 defterinin belge numarası aynı olarak atandı.  

Bu tablo BSEG’e göre daha yalındır. 
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Bir hesaba kayıt atarken münferit kalem yönetimi tıkı atılmışsa BSIS tablosunda bu kaydı 

görüntüleyebiliyoruz. Şirket kodu, mali yıl ve belge numaralarını girip yürütüyoruz. 

 

Burada defter bazlı atılan belge kaydını görüntüleyemiyoruz. Defter bazlı kayıtlarda BSIS ve BSAS 

tablolarında görüntülenmez. 

 

19. Hesap Planı 
Biz şirket kodumuza hesap oluşturacağımız zaman oluşturucağımız hesabın öncelikle hesap planında 

olması gereklidir. Hesap planında olmuyan bir hesabı şirket kodunda yaratamayız. 
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FSP0 işlem kodu ile biz hesap planımızda hesap oluştururuz sonra gider FSS0 işlem kodu ile 

oluşturduğumuz hesabı şirket kodumuza  tanımlarız daha sonra kayıt atabiliriz. Şirket kodumuz 

tanımlanmadan kayıt atamayız.  

FS00 işlem kodu ile biz hem hesabızı yaratırız hemde şirket koduna aynı anda tanımlarız. 

FSP0 işlem kodu hesap planı verileri bakımını yapar. 

FSS0 işlem kodu ile hesap planında oluşturulmuş hesabı şirket kodunda  bakımını yapıp şirket 

kodunda oluştururuz. 

Biz fs00 işlem kodu ile şirket kodumuzun bağlı olduğu hesap planımızı yazar ve oluşturacağımız hesap 

numaramızıda yazdıktan sonra sistem o hesap numarasını hesap planımıza otomatik atar. 

FS00 İşlem kodu ile hem hesap planını oluştururuz aynı anda bir de şiket kodu verilerimize atarız ve 

şirket kodumuzdada oluşturmuş oluruz.  



206 
 

 

FSP0 işlem koduna gidelim ve hesap planımıza 1020000014 nolu banka hesabımızı kaydedelim. 
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Fsp0 işlem koduyla  
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Anaktar sözcük çeviri alanında bu hesabı  biz tanımında türkçe yazarsak anahtar sözcük alanına türkçe 

girdiğimiz için  sisteme farklı bir dilde bile girsek tanım olarak türkçe gelir yani anlıyacagımız bizim 

tanım alanına hangi dilde girdiğimizin bir anlamı yoktur. Biz çeviri bölümünde istediğimiz dillerde 

tanım ekleye bilir o şekildede tablolarda aratabiliriz. 
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Hesap planında oluşturduğumuz(tanım-dil bakımı-çeviri) alanların verileri SKA1 tablosunda 

tutulmaktadır. 
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Hesap planımızı OBY6 işlem koduna giderek giderek öğrenebiliriz. 

Hesap planımızı ve ana hesabımızı yazıp yürütürüz. 

 

FSP0 ekranında çeviri alanında eklediğimiz dillerden biriyle sisteme giriş yaparsak bize sisteme 

girdiğimiz dil tanımını getirir. SKA1 tablosu kısa ve uzun metin tanımlarını SKAT tablosundan çeker. 

Hesap tanımlarının tutulduğu tablo SKAT tablosudur. 
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SKA1 tablosunda biz verilerimizi bilgi amaçlı görürüz. 

Yukarıdaki ekranda dil satırını boş bıraktığımız için hesap planında çeviri alanında yarattığımız bütün 

dilleri getirir aşağıdaki ekranda olduğu gibi.  
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Sisteme hangi dilde girersek girelim  SKAT tablosu sistem dilinden etkilenmez. 

Şimdi gidelim ve hesap planını oluşturduğumuz  hesabımız şirket koduna atmadan kayıt atmaya  

çalışalım. 
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Verilerimiz girip bir sonraki ekrana gitmek istersek bize aşağıdaki gibi bir hata mesajı gelir. 

.  

Bu hatanın sebebi biz hesap planında oluşturduğumuz veriyi şirket koduna atamadan kayıt atamayız. 

Şimdi gidelim bu hesabımızı şirket kodumuza (FSS0 ilem kodunda) tanımlayalım. 
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Yukarıdaki ana hesap bölümüne FSP0 işlem kodunda yarattığımız hesap planı numaramızı yazarız ve 

yarat butonuna basarız. 
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Aşağıdaki ekranda denetim verinde  verilerimiz girip bir sonraki sekme olan Giriş/Banka/Faiz geçeriz.

  

Giriş /banka/faiz verileri buluduğu aşağıdaki ekrandadır. 
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Yukarıdaki ekrandaki sekmeler içindeki alanların gelip gelmeyeceğini hesap grubumuzun alan durum 

gurubu belirler. 

Yukarıdaki gibi verilerimiz girdikten sonra kaydet butonuna basalım ve fss0 (şirket koduna hesap 

tanımlama) işlem kodumuza 1020500014 nolu belgemizi atayalım. 

 

Bizim şirket kodu verilerimiz olan Denetim Veriler,Giriş/Banka/Faiz ve Bilgiler sekmeleri SKB1 

tablosunda bulunmaktadır. 
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Biz daha 1020500014 nolu belgemizi fss0 şirket kodumaza oluşturmadığımızı farzadelim ve skb1 

tablosuna giriş yapmak istesek aşagıdaki ekranda oluğu gibi olurdu. 

 

Verilerimiz yazıp yürüt butonuna bassaydık aşağıdaki hata mesajını alırdık. 

 

Fss0 işlem kodunda 1020500014 nolu belgemizi yarattıktan sonra skb1 işlem kodumuza gidicek 

olursak aşağıdaki gibi olur. 
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Verilerimizi girdikten sonra yürüt butonuna basalım. 

 

Yukarıda bulunan ekrandaki tabloda da FSS0 işlem kodunda 1020500014 nolu belgemizi yaratırken ki  

girdiğimiz verilerimizn bulunduğu görüyoruz. 

SKB1 tablosu şirket koduna tanımlanmış hesapların verilerini bulunduran tablodur. 

FS00 
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Fs00 işlem kodunda hem FSP0 işlem kodu ekranındaki sekmeler bulunurken hemde FSS0 işlem 

kodundaki sekmeler bir arada bulunur. 

 

Ekrandada görüldüğü gibi fss0 işlem kodundaki Denetim Verileri, Giriş/Banka/ Faiz ve Bilgiler(şirket 

kodu) bulunmaktadır. 

Fsp0 işlem kodundaki Tip/Tanım Anahtar Sözcük/Çeviri ve Bilgiler(sermaya) bulunmaktadır. 

FS00 işlem koduyla hem hesap planı bakımını yaparız hemde şirket kodu verileri bakımını yaparız. 

Aynı hesap planına bağlı başka bir şirket bu hesap numarasını kullanmak isterse FSS0 işlem koduna 

gider ve kendi şirket kodu hesabında yaratabilir veya fs00 işlem konuna giderek bu hesabı kendi şirket 

kodu için genişletir. 
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 Banka hesaplarını şirket kodlarına özel açarız ama diğer hesapları hesap planına bağlı tüm şirketler 

için ortak açabiliriz. Bunun sebebi bankaların tanımlarından dolayı tanım değişikliğinde aynı hesap 

farklı tanımlarda olamayacağından şirketerin banka hesapları diğer hesap planına bağlı şirketlerle 

ortak değildir. 

20. Kur Değerlemesi 
Şirket koduna atanmış 3 tane para birimi vardır. Bunları OB22 işlem koduna giderek görebiliriz. 

Aşağıdaki ekrand olduğu gibi ob22 ekranına gidip konumlandır butonu ile şirket kodumuzu yazarız 

enter a basarız gelen ekranda şirket kodumuzun bulunduğu satıra çift tıklarız. 
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Yukarıdaki  ekranda şirket kodumuzun bulunduğu satıra çift tıkladıktan sonra aşağıdaki gibi şirket 

kodumuza tanımlanmış para birimlerini görürüz. 
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Yukarıdaki ekranda olduğu gibi 1. Ulusal para birimi alanında bir değişiklik yapamıyoruz. Çünkü şirket 

kodumuz tanımlarken bu verileri oluşturduk bu veride değişiklik yapılmasına sistem izin vermiyor. 
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Kaynak PB alanına f4 yaptıktan sonra yukarıdaki ekrandaki küçük ekran gelir . 

1.İşlem para birimini temel alan çeviri: Bu satırda kastedilen şirkete tanımlanmış ek para 

birimlerinden başka para birimlerine çevirinin direk olması şirket kodu para birimine dönüşmeden ek 

para birimlerinden yabancı para birimlerine çevirinin olmasını sağlar. 

Yukarıdaki tablodan yola çıkarsak şirketler topluluğu para biriminden yani EUR dan JPY para birimine 

çeviri yapıcaksak şirket kodu para birimi olan TRL ye dönüşmeden direk EUR dan JPY ye dönüşür. 

2.ilk ulusal para birimini temel alan çeviri: Bu satırda anlatılmak istenen ek para birimlerinden şirket 

koduna tanımlanmamış bir para birimine çeviri yapılıcak olursa şirket kodu para birimi olan TRL ye 

dönüşüp daha sonra çevirilir. Doğrudan şirketler topluluğu para birimi olan EUR dan JPY çeviri 

olmayacağı EUR para birimi çevrilip TRL olur daha sonra TRL den JPY olur. 
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Para Birimi/ Değerleme alanı ile numaraların nelere karşılık geldiğini görmekteyiz. 
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Çeviri tarihi türünde 3 tane seçeneğe göre çeviri işlemimizi gerçekleştiririz. 

Bunlar belge tarihi, kayıt tarihi ve çeviri tarihidir. 

Kayıt atarken belge başlık verilerimizin olduğu yerde  belge tarihi, kayıt tarihi ve çeviri tarihi alanları 

bulunmaktadır. 

Biz kuru hangi çeviri tarihi türünden almak istersek o tarihe göre çeviri işlemimizi gerçekleştiririz. 

F-62,OB08 ve S_ALR_68000174 bu işlem kodları para birimi çeviri kurlarının bulunduğu ekranları 

vermektedir. 

F-62 ekranına gidelim. 
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F-62 ekranına yeni girişler sekmesine basalım ve 18.08.2016  ve 24.08.2016 tarihlerinin kur çevirimini 

girelim. 

 

 

Yukarıdaki gibi verilerimizi girdikten sonra kaydet butonuna basarız. 
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 ileti mesajımızı alırız. 

Bu yaptığımız işlemle ifade edilmek istenen olay 18,19,20,21, 22 ve 23 ağusutos ayındaki kur 

çevirilerini 18.08.2016 verilerinden 2,95 den hesaplar. 24 ise artık kur değerlerini 3,00 dan hesaplar.  

Aşağıdaki ekranda olduğu gibi bu tarihlerde kayıt atmak istersek 18 ile 23 ağustos arasında bir değer 

olduğu için kur çevirimini 2.95 olarak aldı.  
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Aşağıdaki ekranda çeviri tarihimizi kayıt atarken 24.08.2016 yapalım ve bizim kur değerimizin kaç 

geliceğini görelim. 
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Yukarıdaki ekrandada görüldüğü gibi çeviri tarihlerimizi 24.08.2016 yaparak kur değerimiz değiştiğini 

görürüz. 

 

Biz kayıt atarken kur bölümünü manuel olarak yazabiliriz. Hem kur  bölümünü hemde çeviri tarihini 

yazıp aşağıdaki gibi kayıt atmaya çalışırsak sistem kur değerimizi ele alarak kayıt attırır. 
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Yukarıdaki gibi verilerimizi girdikten sonra enter a basarız ve aşağıdaki hata mesajını alırız bu hata 

mesajı sarı olduğu için kabul edilebilir bir hatadır tekrar enter a basıp bir sonraki ekrana geçebiliriz. 

 

 

Yukarıdaki ekranda USD tutarını yazdıktan sonra entera basarsak TRL tutarınında sistem getirir. Biz 

TRL tutarından da kurumuzu manuel değiştirebiliriz. 

Aşağıdaki kayıt ekranına gidelim ve düzenleme seçenekleri sekmesini inceleyelim. 
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Yukarıdaki İlk kayıt satırından çeviri kuru sekmesini tıklayalım ve kayıt sırasında nasıl etkilendiğini 

görelim. 
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Yukarıdaki gibi verilerimizi gireriz ve enter a basarız.  

Bize aşağıdaki gibi hata mesajı verdi. Bu hata mesajı kabul edilebir bir hata mesajıdır. 

Bu hata mesajını geçmek için enter a a basarız ve bir sonraki ekrana geçeriz. 
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Yukarıda biz USD tutarımızı yazıp enter a basmadan TRL tutarını getiriz bu şekilde bu belgenin kur 

değerini biz belirleriz. 

Aşağıda yine hata mesajı gelir enter a basarak hata mesajını kabul edebiliriz. 
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Enter a basarız bir sonraki kaleme geçeriz tutar alanını doldurup işlemimizi kaydederiz. 

 işlemimizi kendimiz kayıt sırasında verdiğimiz çeviri 

tuturına göre kaydettik. 

206 nolu belgemizin başlık verisine baktığımızda da çeviri kurunu 3.7 den hesapladığını görürüz. 

Şimdi tekrar gidelim düzenleme seçeneklerine diğer satırları inceleyelim. 
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Düzenleme seçenekleri bölümüne girip yanlızca belge PB için tutar alanları bölümüne tık atalım 

kaydedelim ve  kayıt sırasında inceleyelim. 
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Yukarıdaki gibi verilerimizi yazıp enter basalım. 
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Yukarıdaki ekranda da görüldüğü gibi TRL tutar alanı mevcut değil o yüzden kayıt sırasında kur 

çevirimine manuel bir değişiklik yapamıyorum. Sistem kendi çevirsini otomatik yapar. 

Düzenleme seçeneklerinde yanlızca ulusal para cinsinden dersek eğer sadece şirket kodu para birimi 

kayıt atılabilir. Aşadaki ekranda inceleyelim. 
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Yukarıdaki ekranda gördüğümüz gibi para birimi alanı bulunmamaktadır şirket koduna atanmış para 

birimine sadece kayıt atılabileceğini belirtmektedir. 

Türkiyede  muhasebe kayıtlarını Türk para biriminde yapmaları; bu muhasebe kayıtlarına dayanak 

oluşturan belgelerin ise yabancı para birimi cinsinden düzenlenmesi halinde bu belgelerde Türk 

parası karşılığının hesaplanabilmesi için işlem kurunun veya belgedeki işlem tutarının Türk parası 

karşılığının gösterilmesi zorunludur.  Belgelerde yabancı para birimi kullanılmasına sıklıkla 

rastlanılmaktadır. 

Kur değerlemesini yapma amacımız devlete, şirkete rapor sunmak, bilanço hesaplarını 

hesaplayabilmek gibi bir çok nedenden dolayı kur değerlemesi yaparız.  

Biz kur değerlemesini ay sonlarında kapanışlar da özel dönemlerde gibi zamanlarda yapmaktayız. 
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Kalem Tarih  120  

Alıcılar 

 600 

YurtiçiSatışlar  

 Toplam 

tutar 

1. 05.09.2012 100$ 350₺ -100$ 350₺ 1550₺ 

2. 15.09.2016 300$ 1200₺ -300$ 1200₺ 

 

31.09.201 ay sonuna 1$   3.00₺ oldu diyelim.  

Ay sonu itibari ile raporlama yapmadan önce ne kadar borç ne kadar alacak var, müşterilerden ne 

kadar alacağım var demeden önce tl tutarlarını bugünkü kura getiriyoruz.  

Ben burada müşterilerin 1550 ₺ borcu var dersek doğru olmaz çünkü müşteri bana faturayı ₺ değil $ 

ödeyecek. 

Ay sonunda bizden raporlama yapmamız isteniyor ise biz 05.09.2016 ve 15.09.2016 sinda attığımız 

kayıtları 31.09.2016 daki kura göre düzenleriz. 350 tl biz 656* hesaplamış olarak zararlanırız. 

Ay sonunda baktığımızda 1$ 3.00₺ olduğu için kayıt; 

1.kalem için raporlamak istersem düzenleme 100$ 350₺ olarak attığım ilk belge kaydı o halde bunun 

raporlaması için 0$   -50₺ olarak bir alacak kaydı atıyoruz. Topladığımız zaman hesabın bakiyesi artık 

100$ 300₺ oluyor. Artık bunu raporlayabilirim. Müşterilerden alacak olduğum 300₺. 

Eğer müşteri ödeme yapmazsa ayın birinde 0 $   +50₺ olarak ters kayıt atarız, iptal ederiz. 

646:kur gelirleri; Kambiyo karları ortaya çıktığında hesabın alacağına kaydedilir. 

656:Kur giderleri; Buda hesabın borcuna kaydedilir. 

Aşağıdaki ekranda belge türü usd seklinde 01.09.016 tarihinde 1usd 3 trl ye karşılık geliyor bizde buna 

göre bir kayıt attık. 
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Aşağıdaki ekranda olduğu gibi 05.09.2016 tarihinde 1 usd 2 trl ye karşılık geliyor. 

 

Aşağıdaki ekranda olduğu gibi 10.09.2016 sında kur 1USD 4 TRL ye denk gelmektedir. 



243 
 

 

FBL5N işlem koduna giderek açık kalemlerimizi görüntüleyelim.  

 

Ay sonuna yani 30.09.2016 tarihine bizim kur değerlerimiz 1 usd 3,5 trl ye denk gelmektedir. Ay sonu 

kapanışı yapmamız için 9. Ayda attığımız kauıtların kur değerlerini son günkü yani 30.09.2016 

tarihindeki kur değerinde düzenlememiz gerekiyor. 

 Bizde buna göre; ayın 01.09.2016  - 05.09.2016 ve 10.09.2016 sında  atığımız kayıtların usd toplamı 

1200 usd dir. Bunun ay sonundaki kur karşılığı 4200 TRL ye karşılık gelmektedir bizim normal TRL  

kalemlerimizin kayıt atıldıkları güne göre trl para birimi cinsinden  toplamımız ise 3100 TRL dir.  
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Bizde f-05 işlem koduna giderek belge para birimi USD olan ve USD tutarı sıfır olup  4200 ile 3100 TRL 

tutarları farkı 1100 TRL  kadar kayıt atarız. 

f-05 :Yabancı para birimi değerleme işlem kodu.  

f-02 işlem kodunda belge para birimine sıfır yazarsak o kalemi görmez bizde o yüzden f-05 işlem kodu 

olan ile kayıt atarız. 

Müşteri bize borçluydu 31000 trl kur farkından dolayı bu tutar 4200 trl  gelince 646*’lı gelir hesabı 

çalışır. 

 

 

Yukarıdaki ekranda görüldüğü gibi belge para birimini 0 USD tutarında para atarken TRL tutarına 1100 

trl fark tutarını attık. 

FBL5N işlem kodundaki görünümünü görelim. 
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Yukarıdaki ekranda da görüldüğü gibi usd tutarında hiçbir değişiklik yapılmadan trl tutarımızı biz ayın 

sonundaki kur değeri olan 3.5 trl den hesaplarak ay sonu kur değerlememizi yaptık.  

Bizim ay sonunda kur değerlememizin amacı kur farkını ortadan kaldırmaktır. 

 

Eğer biz bu işlemin ödemesini gerçekleştirmesek  ayın başında yani 01.10.2016 tarihinde bu attığımız 

31.09.2016 tarihindeki kaydın ters kaydını alırız. Bu işlem bu faturalar ödeninceye kadar bu şekilde 

devam eder. 

DELTA DEĞERLEMESİ: Her  ay kur farkına göre kayıtlar atılır bir sonraki ay bir önceki aydan kalan 

değerlemelerin üzerine o ayki kur değerine göre; gelir veya gider kaydı atılır bu işlem denkleştirme 

gerçekleşinceye kadar devam eder. Denkleştirme işlemi gerçekleştikten sonra değerleme işlemleri 

geri alınır. 

Ödeme yapacağımız zamana kadar olan süreçlerde kayıtlarımızın üzerine attığımız değerlemeleri 

ödeme işlemi gerçekleştiği zaman ters kayıt işlemi ile geri alırız değerlemelerimizi ödeme tarihindeki 

kur değerine göre değerlerez. 

 

NORMAL DEĞERLEME: Ay içinde attığımız kayıtları ay sonunda değerleriz bir sonraki ayın başında 

değerlediğimiz tutarı ters kayıt işlemi ile götürürüz. 
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Değerleme kayıtlarını doğrudan müşterinin hesabına atmayız. Attığımız değerleme kayıtlarını biz 

12099* lu bir hesaba atarız ki müşteri hesabına gidicek bir kalem olmadığını değerleme işlemiyle 

gelen kalemden olduğunu anlayalım.  

Gidelim ayın 30.09.2016  da attığımız 400000197 nolu belgemizi ters kayıt ile denkleştirelim. Ters 

kayıttan sonra FBL5N ekranına gidip açık kalemleri görüntüleyelim. 

 

Yukarıdaki ekranda da gördüğümüz gibi ay sonunda derlediğmiz derleme kaydı olan 400000197 nolu 

belgeyi ters kayıt işlemi ile geri aldık.  

Eski sisteme göre kur değerleme işlem kodumuz FAGL_FCV iken ; 

Yeni defteri kebire göre FAGL_FC_VAL işlem kodu ile bir yabancı para birimiyle atılan kayıtları 

değerleyebiliriz. 

Biz OB08 işlem kodu ile yabancı para birimleri kur bakımını yaparız. 

OBA1 ve FBKP den de kur farkı otomatik kayıt ayarlamalarını yaparız. 

 



247 
 

 

Eğer KDF işlem koduna bizim belirlediğimiz bir gelir gider hesabı girip kaydedersek değerleme 

yaptığında bizim belirlediğimiz hesaba kayıt atıyor. KDF de hesap tanımlaması yapmazsak KDB işlem 

kodundaki bizim kur farkı anahtarına göre belirlediğimiz gelir gider hesabına kayıt atıyor. 

 

Biz müşterimizin mutabakat hesabını FD03 işlem kodu ile öğreniriz ve tablodan öğrenmek için KNA1 

tablosundan öğreniriz. 
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Müşterimizin mutabakat hesabını FD03 işlem kodun şirket kodu verilerinden öğrenelim.  

 

Biz tekrar OBA1 işlem koduna gidip KDF işleminden mutabakat hesabımızı seçip hangi hesabların 

bizim mutabakat hesabımıza bağlandığını görelim. 
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Aşağıdaki ekranda olduğu gibi açık kalemler sekmesine gidelim. 
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Müşteri numaramızı da girdikten sonra yürüt butonuna basalım. 
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FBL5N ekranında açık kalemler den belge para birimi satırını filtreleyip şirket kodu para birimi harici 

olanları seçtiğimizde derleme ekranında yani yukarıdaki liste şekliyle aynı olmalır. 

İletiler kısmı tıkıycak olursak bize değerlemedeki iletilerin ne olduğu gösterir. Çeşitli uyarılarda 

bulunurlur. 

 

Yukarıdaki ekranda hiçbir ileti olmadığı görülüyor bunun sebebi deneme çalıştırmasında iletilerin 

bazılarının görülmediğindedir. 

Kayıtlar sekmesini tıklayalım ve hangi kayıtların olduğunu görelim. 
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Yukarıdaki ekranda olduğu gibi bize kayıtlarımızı vermektedir.Belge no alanı boşdur çünkü gerçek 

kayıt henüz yaratmadık. 

150 tl giderler toplamı nı verirken 12500 tl de gelir toplamını verir.  

Ayın 1 inde 30 attığımız kaydın ters kayıdını aldığımız için kayıt anaktarları borç allacaklandı alacaklıda 

borçlandı. 

 



254 
 

1. Kalemde ana hesabımız 300 tl alacaklı iken kur  dolayı 350 tl alancaklandı burada 50 tl lik bir 

gelirden dolayı  646* lı gelir hesabı çalışır. 

2. Kalemde ana hesabımız 1200 tl alacaklı iken kur dan dolayı 1050 alacaklı oldu 150 tl lik bir 

giderden dolayı 656* li gider hesabı çalıştı. 

3. Kalemde ana hesabımız 1600 tl alacaklı iken kur dan dolayı 2800  tl alcaklı oldu 1200 tl lik bir 

gelirden dolayı 646* lı gelir hesabı çalıştı. 

Şimdi gidelim aşağıdaki (fagl_fc_val) ekranda kayıt yarat tıkını atarak gerçek kayıt yaratalım. 

 

Kayıt yarat tıkını yukarıdaki ekranda attık. 

Aşağıdaki ekranda  bize lilte seklinde değerliyiceğimiz kalemleri vericek. 
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İletiler kısmını tıklayınca aşağıdaki ekranda olduğu gibi olur. Deneme ekranında gelemeyen iletiler 

kayıt yarat tıkını attığımızda gelmektedir. 

 

Kayıtlar sekmesini tıklayınca aşağıdaki ekranda olduğu gibi olur. 
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Biz se16n işlem kodundan kur farkı değerlememizi tablo şekilinde görüntülemek istersek eğer 

FAGL_BSBW_HİSTRY tablosunda görürüz. 



257 
 

 

Belge numaralarımızı, şirket kodumuzu ve mali yılımızı gireriz ve yürüt butonuna basarız. 
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Tekrar FAGL_FC_VAL tablosuna gidelim ve aynı değerleme anahtarı tarihinde aynı değerleme alanıyla deneme 

girişi yapalım. 

 

Açık kalemler sekmesinden de müşterimizi seçip yürüt butonuna basarız. 
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Yürüt butonuna bastıktan sonra aşağıdaki gibi ekran gelir. 

 

 

Listenin veri içermemesini sebebi aynı değerleme ilişkin anahtar tarihinde aynı değerleme alanınyla 

değerlememin gerçekleştiğindendir. 
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İletiler kısmına tıklayalım ve iletilerimizi inceleyelim. 

 

İletiler kısmında da olduğu gibi bu kalemler daha önceden 30.09.2016 tarihinde 2  değerleme alanıyla 

değerlendiği belirtilmektedir. 

Bu verileri sistem FAGL_BSBW_HıSTRY tablosundan alamaktadır. 

Bir belgeyi aynı değerleme ilişkin anahtar tarihi ile aynı değerleme  alanıyla değerleyemeyiz. Eğer 

biz aynı değerlemeye ilişkin anahtar tarihinde ve aynı değerleme anılıyla değerlemeye çalışırsak 

bize bu yukarıdaki ekrandaki iletileri gibi ileti verir. 

Değerlenmiş bir belgeyi farklı  değerleme ilişkin anahtar tarihinde ve farklı bir değerleme anlanı 

şeklinde listelemek istersek aşağıdaki gibi ana hesap değerleme yöntemi olur. 
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Aşağıdaki ekranda olduğu gibi açık kalemler sekmesine gelelim ve müşteri verilerimizi girelim. 
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Müşteri verilerimizi girdikten sonra yürüt butonuna basalım. 

 

Biz yukarıdaki işlemlerde değerleme yaptığımız gibi değerleme işlemlerimizide geri alabiliyoruz.  

Değerleme ekranında değerlemeyi geri al butonu ile sistem tekrar değerleme programını çalıştırıyor 

sanki işlemleri değerliyormuş gibi atması gereken kayıtları buluyor ve bunların ters kaydını alıyor. 
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borcu allacaklandırıyor alacağıda borçlandırıyor. O zaman FAGL_FC_VAL işlem koduna gidelim ve 

değerlememizi geri alalım. 

 

Değerlemeyi geri alma işlemi yapmak istiyorsak eğer biz belgelerimizi değerlerkenki değerlemeye 

ilişkin anahtar tarihi ve değerleme anlanını değerleme işlemin verileriyle aynı olmalıdır. 

Aşağıdaki ekranda açık kalemler sekmesinde  verilerimizide girip yürüt butonuna basalım. 
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Yukarıdaki ekranda açık kalemler sekmesinden müşteri verilerimizide girip yürüt butonuna basalım. 

 

Aşağıdaki ekranda kayıtlar sekmesi kısmına bakalım. 
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Değerlemeyi geri al dediğimiz için yukarıdaki gibi başa geri aldı iletisi veriyorlar. 

Değerlemeyi geri al işlemiyle tüm borçlar alacaklanmış alacaklılar borçlanmış. 

Yukarıdaki ekrandan geri gelip iletiler sekmesine tıklayalım. 

 

 

Yukarıdaki ekranda hiçbir veri gelmedi bunu sebebi kayıt yarat tıkını atmadığımız için deneme ekranı 

olduğundan bize iletileri vermedi. 

Şimdi de gidelim aşağıdaki ekranda kayıtlar sekmesine bakalım. 

Aşağıdaki ekranda Kayıt yarat tıkını atalım ve iletilerimizi bu şekilde görelim. 
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6 tane iletinin olduğunu görürüyoruz. İletiler kısmını tıklayalım ve inceleyelim. 

 

Oluşan kayıtlar yukarıdaki ekrandada belirtildiği gibi toplu girdi oturumuna yerleştirildi 

Bu kayıtların FI kaydı oluşmadı ama geri değerleme işlemleri oldu. 

Biz bu atığımız kayıtların geri değerlemelerini yaptık FI kayıtları oluşmadı tabloya yaptığımız işlemler 

yazılmıştı (FAGL_BSBW_HISTRY).  
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Bu oluşan hataları düzeltip toplu girdide yürütürsek Fı kaydı oluşur. 

Aşağıdaki ekranda kayıtlar bölümüne tıklayalım ve oluşan kayıtları görelim. 

 

SE16N işlem koduyla FAGL_BSBW_HISTRY tablosuyla yaptığımız değerlemeleri görelim. 
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Yukarıdaki ekranda olduğu gibi verileri girip yürüt butonuna basalım. 
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Oluşan hatalardan biri olan vergi göstergesi alanını FS00 işlem koduna giderek  vergi göstergesini 

zorunlu durumdan çıkartalım. 
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Yukarıdaki işlemi gerçekleştirdikten sonra kaydet butonuna basalım. 

Tekrar gidelim FAGL_FC_VAL işlem koduna ve tekrar verilerimizi girelim.  

Değerleme ilişkin anahtar tarihimiz aynı ve değerleme alanımızıda aynı girelim. 
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Açık kalemler sekmesindeki verilerimizide girip yürüt butonuna basalım. 

 

Yukarıdaki ekranda olduğu gibi verilerimiz listelendi. 

Kayıtlarımız aşağıdaki ekranda görülmektedir. 
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Yukarıdaki kayıtlar sekmesinde sanki hiç değerleme yapılmamış ve o değerlemeyi hiç geri almamış 

gibidir. Şimdi kayıt tıkı atarak gerçek değerlememizi gerçekleştirelim. 

 

Kayıt yarat tıkını attıktan sonra verilerimizi gireriz ve yürüt butonuna basarız. 
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Yukarıdaki ekranda da görüldügü gibi 5 tane iletimiz mevcut şimdi iletiler sekmesini tıklayalım ve 

inceleyelim. 

 

Yukrıdaki ekranda da görüldüğü gibi FI kaydı oluştu. 

Aşağıdaki ekranda FAGL_FC_VAL işlem koduna  gidip tekrar aynı değerlemeye ilişkin anahtar 

tarihinde ve aynı eğerleme alanıyla giriş yapalım. 
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Aşağıdaki ekrandada Açık kalemler sekmesinden müşteri verilerimi girip yürütürüz. 
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Yukarıdaki ekranda belgeler FAGL_BSBW_HISTRY tablosunda değerleme yapılmış ters kaydı alınmış,  

buda değerlemenin hiç  yapılmamış gibi olduğunu gösterir. 

Aşağıdaki ekranda kayıtlar sekmesini inceliyicek olursak; 

 

FI kaydı oluştuğu için sistem belge numarası atadı. 

276 nolu belgeyi seçili hale getirip belgeyi görüntüle sapka butonuna basarak belgemizi 

inceleyebiliriz. 
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İşlem kodu FBB1 ve belge başlık metnine YPB değerlemesi  diyorsa değerleme kaydıdır. Ama belge 

başlık metni ters kayıt olsaydı ve kayıt tarihi 01.10.2016 olsaydı değerleme geri alma kaydı olucaktı. 

FB08 yani ters kayıt ekranı kayıt tarihini değiştirmektedir. 
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Metin açıklamasıda yukarıdaki ekranda olduğu gibi 1200202015-20160930 yoluyla değerleme 

olduğunu belirtmektedir. 

Şimdide gidelim aşağıdaki belge numarasını inceleyelim. 
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277 nolu belgeyi seçili hale getirip belgeyi görüntüleme sekmesine basalım. 

 

Yukarıdaki ekranda olduğu gibi belge başlık metni Ters Kayıt belgesi olduğunu FBB1 işlem koduylada 

derleme işleminin yapıldığını görmekteyiz. Kayıt tarihide ters kayıt tarihinde olduğu görülmektedir. 

Değerlenmiş verileri farklı bir değerlendirmeye ilişkin anahtar tarihinde değerlenmemiş kalemlerin 

değerlemelerini geri almak istersek aşağıdaki ekranda olduğu gibi olur. 
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Açık kalemler sekmesinden müşterileri verilerinide girdikten sonra yürüt butonu ile aşağıdaki ekran 

karşımıza gelir. 

 

Yukarıdaki ekrana listenin veri içermediği görülmektedir. 

 bu kısıma tıklayalım ve iletilerimizi görelim 
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Yukarıdaki ekrandaki iletilerde böyle bir değerlemenin olmadığı o yüzdende geri alma işlemi 

olmayacağını belirtiyor. 

Böyle bir ileti vermesini  sebebi FAGL_BSBW_HISTRY tablosuna gidip böyle bir değerleme değerleme 

ilişkin anahtar tarihinde ve değerleme alanıyla değerleme yapılıp yapılmadığına bakar eğer değerleme 

yoksa değerlemenin geri alma işlemi gerçekleşmez. 

20.1 Ana Hesapların Kur Değerlemesi 
Ana hesap değerlemesi bakiye bazında olur. 

FAGL_FC_VAL işlem koduna gidelim. 
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Toplu girdi oturumun adı: bu satır biz boş bırakırsak ve biz kayıt yarattığımızda iletilerimiz hata 

içermesse direk FI kaydı oluşur. Hata içerirse verilerimiz SM35 (toplu girdi oturumuna atıyor oradan 

yürütmemizi FI kaydı oluşmasını istiyor.) 
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Bu sayfa müşteri ,satıcı ve ana hesapların açık kalem değerlemelerinin  bulunduğu sayfadır benim ana 

hesaplarım açık kalem olmadığı için ana hesaplarımı değerlerken bu sayfayla işim olmuyor. 
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1020103021 numaralı para birimi USD olan bir banka hesabı seçeriz ve yürüt butonuna basarız. 

 

Yukarıdaki ekranda olduğu gibi bakiye şeklinde geldi. Çünkü banka hesabımızın açık kalem tıkı aktif 

değil ve ana hesap bakiyesini değerliyicez dediğimiz için bize bakiye şeklinde geldi. 
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Kayıtlarımız ise aşağıdaki ekranda verilmektedir. 

 

Banka hesap değerlemelerinde ters kayıt almaya gerek yok sistem o yüzden tek bir kayıt atar.( banka 

hesaplarında denkleştirme yapılmadığı için değerleme ters kayıt alamaya gerek yoktur.) 

Banka hesapları değerlenip öylece kalıyor.ama biz buna ragmen değerlememizi geri almak istersek 

aşağıdaki FAGL_FC_VAL sayfasından geri alabiliriz. 
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Ana hesap bakiyelerimiz değerlemelerini geri almak istersek eğer bu butona basmamız yeterli olucak. 

Ana hesap bakiyesi değerlemesi için ters kayıtlar tıkını atarsak aşağıdaki gibi bize iki tane kayıt getirir. 

 

Ters kayıt tıkını attığımız için bu satır geldi. Normalde ana hesap bakiye değerlemesinde buna 

gereksinim duyulmaz. 

Kayıtlar sekmesinde sistem değerleme yapıldığında nereye kayıt atacağını OBA1 işlem kodunda ana 

hesaplar için KDB alanında anlar. Eğer KDF alanında tanımlı bir şey yok ise KDB alanına bakarak kur 

değerlemesinde atılacak hesapları getirir.   

 

Aşağıdaki ekranda OBA1 işlem kodunda KDF işlemine giderek ana hesabımızın verilerini  düzenleriz.  
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Yukarıdaki OBA1 işlem konuna gidip ordan da KDF işleminden kendi banka hesabımızın verilerinin 

yukarıda olduğu gibi yaratabiliriz.  

Eğer KDF ayarlarım düzgün değilse verilerini KDB tablosundan alır aşağıda da belirtildiği gibi. 
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KDB ye çift tıklayalım ve içindeki verileri görelim. 

 

Müşteri ve satıcı hesaplarında kdb nin  hesaplarına bakmaz kdf nin hesaplarınaın düzenlenmesini 

ister .  

Biz kur farkı anahtarını FS00 da hesabımızı oluşturuken belirtiriz. Aşagıda da gösterildiği gibi. 
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FBKP işlem kodundan otomatik kayıtlardan kur farkları satırına tıklayarak da OBA1 işlem koduna 

gidilebilinir. 

20.2 Delta Değerlemesi 
Müşteri bu faturayı ayın sonunda ödemediyse yeni ayın başında yapılan bu değerlemenin ters kaydı 

alınmalıdır. Veya ters kayıt alınmayacaksa örneğin ekimin sonunda kur değeri ile tutar 10000 TL 

olacaksa, 6650 TL üzerine yeni bir kayıt atılarak yeni tutar 10000 TL’ye getirilmelidir. Yani 3350 TL’lik 

borç kaydı atılmalıdır. Kasım ayının sonunda 1900$ 12000 TL’ye denk geliyorsa en son 10000 TL’lik 

bakiyenin üzerine 2000 TL borç kaydı atılır. Bu yönteme Delta Değerlemesi denir. 

Normal değerlemede müşteri ayın ortasında ödeme yaptıysa değerlemenin ters kaydını almaya gerek 

yoktur. Çünkü ayın başında zaten değerlemenin ters kaydı alınmış oluyor. Deltada ise müşteri ödeme 

yaptığında her bir değerlemenin ters kaydı alınmalıdır. Çünkü delta değerlemesi kümülatif olarak 

çalışıyor ve ayın başında ters kayıt alınmıyor.  
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Değerleme kayıtları müşteri faturalarında görülmez. Müşterinin bir yıl boyunca ödeme yapmadığını 

düşünelim. Bu, 24 tane değerleme kaydının atılacağını gösterir (ayın sonunda yapılan bir değerleme 

kaydı ve sonraki ayın başında değerleme kaydının ters kaydı). Müşteri bakiyesini sorduğunda bu 

değerleme kayıtlarını görmek istemez. Bu yüzden değerleme kayıtları müşteri hesabına atılmaz. Yeni 

bir değerleme hesabı açılıp buraya manuel olarak kayıt atıyoruz ve bunun mutabakat özelliği yoktur. 

Bu değerleme hesabı bilanço hesabı olduğu için 40 ve 50 ile borç-alacak kaydı atılır. Raporlama 

yapılacağı zaman da müşteri hesabındaki bakiye ile özel değerleme hesabının bakiyesi toplanıp 

raporlanır. 

Yaptığımız değerlemenin ters kaydını almak için değerlemeye ait belge numarasını kopyalıyoruz. 

 

FB08 işlem kodu ile belgeyi ters kaydet ekranına gidiyoruz. Belge numarası alanına kopyaladığımız 

belge numarasını giriyoruz. Ters kayıt nedeni alanı zorunlu ve F4 yapıp ters kayıt nedenini seçiyoruz. 

Ters kayıttan önce görüntüle butonuna tıklıyoruz. 

 

Ters kaydı alınacak belgenin kalemlerin görüntülüyoruz. Daha sonra geri tuşuna basıyoruz.  
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Belge kalemlerini kontrol ettikten sonra kaydet butonuna tıklıyoruz. 

 

FBL5N ekranında ListeYenile yapıp yaptığımız değerlemenin ters kaydının alınmış olduğunu 

görüyoruz. Böylece toplam bakiye eski haline gelmiş oldu.  
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20.3 Kur Değerlemesinde Varyant Oluşturma 

Kur değerlemesinde belli bir varyanta göre ar ama yapmak istersek eğer Fagl_fc_val işlem koduna 

gidilip aşağıdaki işlemleri yapmamız yeterlidir. 

 

Aşağıdaki ekranda açık kalemler sekmesine bakalım ve oradan hangi verileri girdiğimizi görelim. 



292 
 

 

Açık kalemler sekmesindeki verileri girdikten sonra Dk bakiyesi sekmesine gelelim ve verileri girelim. 
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DK verilerimizi de istediğimiz şekilde girdikten sonra kaydet butonuna basalım ve aşağıdaki ekran 

karşımıza gelsin. 
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Varyant adını ve tanımını yazalım seçim değişkeni ve değişken adı sütunlarına verilerimizi kayıt tarihi 

belge tarihi ve değerlendirmeye ilişkin anahtar tarihini sütunlarını dolduralım ki her ay gelip bu 

varyantları yenilemeden sistem kendisi tarihleri otomatik yeniliyebilsin. 
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Tüm verilerimizi yazdıktan sonra kaydedelir ve mizgin adında varyantımızı oluşturmuş oluruz. 
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20.4 Şirketler Kur Değerlemesini Neden Yapar? 

Kur, iki milli para arasındaki değişim oranıdır. Diğer bir ifade ile yabancı paranın milli para cinsinden 

fiyatıdır. Kur farkı ise, belli bir miktar yabancı para biriminin yerel para birimi ile değiştirilmesi 

sırasında oluşan alış ve satış kurları arasındaki farktır. Ülkemizde dalgalı döviz kuru sistemi 

uygulanması nedeniyle, satışın yapıldığı tarihteki kur ile tahsilâtın yapıldığı tarihteki kur farklı 

olmaktadır. Dolayısıyla satış ve tahsilât tarihlerindeki döviz tutarları aynı olmasına rağmen TL tutarları 

farklı olmaktadır. Kurlardan kaynaklanan iki tutar arasındaki farklılıkların KDV karşısındaki durumu da 

farklı olmaktadır. Geçici vergi dönemlerinde karşılaşılan sıkça problemlerden biri de kur farkları, 

değerlemeler ve bu durum neticesinde oluşan söz konusu farkların özellikle KDV karşısındaki 

durumudur. Günümüzde birçok firma, yabancı paralı borç ve alacaklarını değerlerken geçici vergi 

dönemlerinde oluşan kur farkları için fatura tanzim etmeyip ancak tahsilât esnasında fatura tanzim 

etmektedirler. Fakat bu durumda söz konusu kur farkı faturasının KDV matrahının tam olarak ne 

olacağı, bir başka deyişle, değerleme esnasında oluşan ve fatura tanzim edilmeyen matrah kısmı ile 

tahsilât esnasında oluşan matrah kısmının birlikte mi faturaya dâhil edileceği tereddüt konusu 

olmaktadır. 

Yabancı paraların değerlemesi, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 280’inci maddesinde 

düzenlenmiştir. Dönem sonlarında yabancı paraların değerlemesi bu madde kapsamında 

gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, yalnızca yabancı paraların değerlemesi değil, yabancı para 

cinsinden senetli veya senetsiz alacaklar ve borçların da değerlemesi yapılır. 

Yabancı paranın borsada rayici yoksa değerlemeye uygulanacak kur Maliye Bakanlığınca tespit olunur. 

Maliye Bakanlığı’nca kur tespit ve ilan edilmediği takdirde, TC Merkez Bankası tarafından tespit ve 

ilan edilen döviz alış kurları ile efektif alış kurları değerlemeye esas alınır. 

213 sayılı VUK.nun 215. maddesinde; " 1- Bu Kanuna göre tutulacak defter ve kayıtların Türkçe 

tutulması zorunludur. Ancak, Türkçe kayıtlar bulunmak kaydıyla defterlerde başka dilden kayıt da 

yapılabilir. Bu kayıtlar vergi matrahını değiştirmeyecek şekilde tasdik ettirilecek diğer defterlere de 

yapılabilir.” “2. a) Kayıt ve belgelerde Türk para birimi kullanılır. Belgeler, Türk parası karşılığı 

gösterilmek şartıyla, yabancı para birimine göre de düzenlenebilir. Şu kadar ki yurt dışındaki 

müşteriler adına düzenlenen belgelerde Türk parası karşılığı gösterilme şartı aranmaz." hükmü yer 

almaktadır. 

105 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin "Kur Farkları" başlıklı bölümünde ise; 

" Bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade edildiği işlemlerde, bedelin kısmen veya 

tamamen vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihten sonra ödenmesi halinde, satıcı lehine ortaya 

çıkan kur farkı esas itibariyle vade farkı mahiyetinde olduğundan, matrahın bir unsuru olarak 

vergilendirilmesi gerekmektedir. 

Buna göre, teslim veya hizmetin yapıldığı tarih ile bedelin tahsil edildiği tarih arasında ortaya çıkan 

lehte kur farkı için satıcı tarafından fatura düzenlenmek ve faturada gösterilen kur farkına, teslim 

veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemler için geçerli olan oran uygulanmak suretiyle KDV 

hesaplanacaktır. 

Bedelin tahsil edildiği tarihte alıcı lehine kur farkı oluşması halinde, kur farkı tutarı üzerinden alıcı 

tarafından satıcıya bir fatura düzenlenerek, teslim ve hizmetin yapıldığı tarihteki oran üzerinden KDV 

hesaplanması gerekmektedir." açıklaması bulunmaktadır. 

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre; 
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 Yurtiçi firmalardan yapacağınız dövize endeksli mal alımlarına istinaden düzenlenen 

sözleşmede döviz kurunun taraflarca belirlenmesi halinde, (avans olarak yapılan ödemelerde 

dahil) düzenlenecek satış faturalarında Türk Lirası karşılığının gösterilmesi şartıyla, 

sözleşmede belirlenen döviz kuru üzerinden ilgili bedelin Türk Lirasına çevrilerek defter 

kayıtlarına geçirilmesi, 

 Mal ithalatında, mal bedeli ile mal bedeli üzerinden Gümrük Makbuzu üzerinde hesaplanan 

Gümrük Vergisi ve KDV'nin hesaplanmasında 4458 sayılı Gümrük Kanununun 30. 

maddesinde belirtilen T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru geçerli olacağından, mal bedeli ve 

söz konusu vergilerin T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek 

defter kayıtlarına geçirilmesi, 

 Yurtiçi firmalardan yapacağınız dövize endeksli mal alımlarına istinaden taraflarca mal alım 

sözleşmesinde döviz kurunun belirlenmemiş olması ve satış faturasında mal bedelinin T.C. 

Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanması durumlarında, ödeme için taraflarca 

döviz kuru belirlenmediğinden düzenlenecek satış faturalarındaki bedelin T.C. Merkez 

Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek defter kayıtlarına geçirilmesi, ayrıca 

fatura düzenleme tarihinden, ödemenin gerçekleştiği tarihe kadar lehinize oluşan kur farkları 

için şirketinizce satıcıya, aleyhinize oluşan kur farkları için ise satıcı tarafından adınıza fatura 

düzenlenerek, teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemler için geçerli olan oran 

üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir. 

20.5 Değerlemede Ortaya Çıkan Kur Farkının Tespiti ve Muhasebeleştirilmesi 

Yabancı paraların değerlemesinde, yabancı paralar ile yabancı para cinsinden alacak ve borçların yasal 

defterlerdeki kayıtlı değerleri ile Maliye Bakanlığınca veya T.C. Merkez Bankasınca belirlenen efektif 

ve döviz alış kurları dikkate alınarak tespit edilen değerleri karşılaştırılır. 

Nakit yabancı paraların kayıtlı değerleri, yapılan değerleme sonucu tespit edilen miktardan küçükse 

oluşan fark kar niteliğinde olup, ilgili dönem gelirlerine yansıtılabilmesi için, söz konusu fark “646 

Kambiyo Karları Hesabı”na alacak, “100 Kasa Hesabı”na borç kaydedilerek muhasebeleştirilir. Aksi 

durumda ise, zarar niteliğinde olup, dönem giderlerine yansıtılması için, söz konusu fark “656 

Kambiyo Zararları Hesabı”na borç, “100 Kasa Hesabı”na alacak kaydedilerek muhasebeleştirilir. 

Yabancı para cinsinden alacak (senetli veya senetsiz) ise, kayıtlı değeri, yapılan değerleme sonucu 

tespit edilen miktardan küçükse oluşan fark kar niteliğinde olup, ilgili dönem gelirlerine 

yansıtılabilmesi için, söz konusu fark “646 Kambiyo Karları Hesabı”na alacak, “120 Alıcılar Hesabı” 

veya “121 Borç Senetleri Hesabı”na borç, aksi durumda, söz konusu fark zarar niteliğinde olup, “656 

Kambiyo Zararları Hesabı”na borç, ilgili hesaplara da alacak kaydedilerek muhasebeleştirilir. 

Yabancı para cinsinden borç (senetli veya senetsiz) ise, kayıtlı değeri, yapılan değerleme sonucu tespit 

edilen miktardan büyükse oluşan fark kar niteliğinde olup, ilgili dönem gelirlerine yansıtılabilmesi için, 

söz konusu fark “646 Kambiyo Karları Hesabı”na alacak, “320 Satıcılar Hesabı” veya “321 Borç 

Senetleri Hesabı”na borç, aksi durumda, söz konusu fark zarar niteliğinde olup, “656 Kambiyo 

Zararları Hesabı”na borç, ilgili hesaplara da alacak kaydedilerek muhasebeleştirilir. 

Yabancı para ile temsil olunan iktisadi kıymetlerin, işletmeye dâhil edilmesinden (ilk 

muhasebeleştirmeden) sonra ödeme ve tahsilat işlemleri ile vergi matrahının tespiti veya raporlama 

için yapılan kur değerlemeleri sonucunda oluşan ve ilgili iktisadi kıymetin bilanço değerinde düzeltme 

yapan kur farklarının kaydedileceği gelir tablosu hesaplar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Değerleme Örneği 

Müşteri hesabına ayın 1’i ve 2’sinde dolar olarak borç kaydı attığımızı düşünelim. 

120’li Müşteri Hesabı 600’lü Gelir Hesabı 

Gün Döviz Kur Tutar (TL) Gün  Döviz Kur  Tutar (TL) 

01.08.16 +100$ 3,5 350 TL 01.08.16 -100$ 3,5 350 TL 

02.08.16 +300$ 4,0 1200 TL 02.08.16 -300$ 4,0 1200 TL 

 

Ayın 31’inde kur 1$ 3 TL olacak şekildedir. Fatura $ olduğu için ödeme dolar şeklinde olmalıdır. Ancak 

devlete TL cinsinden raporlama yapılır çünkü kâr-zarar TL cinsinden hesaplanır. Fatura günündeki kur 

değeri değil ay sonundaki kur değerine göre TL cinsinden borç-alacak hesaplanır. Ayın 1’inde ve 

2’sinde toplam 1550 TL alacağı var gibi gözükürken aslında şirketin ay sonundaki kur değerine göre 

1200 TL alacağı vardır. Yani ay sonunda raporlarken ayın 1’inde 100 $ 350 TL yerine 300 TL şeklinde 

raporlanmalıdır. Ayın sonunda denkleştirme yaparken ilk kalemde 50 TL zararda gibi 

gözüktüğümüzden 0 $ karşılığında 50 TL (-) alacak kaydı atmalıyız. Artık 100$ toplamda 300 TL 

şeklinde gözüküyor. Eğer müşteri ödemeyi yapmadıysa bir sonraki gün yani bir sonraki ayın ilk günü 0 

$ ------50 TL (+) borç kaydı atarak ters kayıt atmış oluyoruz. Ayın 31’inde kuru güncellemiştik. Müşteri 

ödemeyi gerçekleştirmediği için yeni ayın başında değerlemeyi geri alarak muhasebe kaydını eski 

haline getirdik. 

**F-02 ‘de tutar kısmına 0$ girdiğimizde bir kalem oluşturmuyor. Bu yüzden bu kaydı F-05’ten 

atıyoruz. 

Eğer 1 Eylülde değerlemenin ters kaydını almazsak; 

120’li müşteri hesabı 
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100 $  350 TL (+)  Ayın 31’indeki muhasebe kaydı 

0 $  50 TL (-) 

100 $ (-) 400 TL (+)  5 Eylülde müşteri ödeme yapıyor ve o günün kuru 4,0 TL 

Burada müşteri ödeme yaptığında 50 TL’lik bir gelir farkı oluşuyor. Sistem bu 50 TL’yi sıfırlamak için 

120’li müşteri hesabından 50 TL yi alıp 646 Kur Geliri Hesaplarına atıyor. 120 hesabındaki bakiye 

sıfırlandı. 31 Ağustos’ta yaptığımız değerlemeyi geri almadığımız için hala 120 li hesapta 50 TL’lik bir 

alacak kaydımız gözüküyor. Bu yüzden sistem 656 lı hesaba 50 TL lik borç kaydı atıyor. Bu gerçekleşen 

kurdur. 

21. Otomatik Ödeme İşlemleri 
Satıcılara toplu ödeme yapmak için otomatik ödeme programı kullanılır. Otomatik ödeme programı 

ile yapılan kayıtlar aynı zamanda satıcı açık kalem belgelerini otomatik olarak denkleştirmiş olur. 

Otomatik ödeme programı aşağıdaki şekilde SAP menüsünden bulup veya F-110 işlem kodu ile 

çalıştırılır. 
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Bir satıcıya vadeli olarak fatura girilecek ve otomatik ödemesi gerçekleştirilecektir. 

Öncelikle F-02 işlem kodu ile satıcımıza fatura gireceğiz. Ayın 1’ine satıcımıza satıcı faturası giriyoruz. 

 

Tutar kısmına fatura tutarını yazıyoruz. Gün/yüzde kısmına vade tarihi girilir. Eğer satıcı için ödeme 

koşulu tanımlarsak gün/yüzde alanı otomatik olarak dolu gelir. Eğer ödeme koşulu tanımlanmamışsa 

manuel olarak vade için gün girilebilir. Gün girilmek istenmiyorsa temel tarih girilip vade tarihi 

belirlenmiş olur. Eğer hem gün girilir hem vade tarihi girilirse sistem girdiğimiz günü baz alır. 

Satıcıya ödeme koşulu tanımlamak için FK02 işlem koduna gidilir. Satıcı numarası girilir ve şirket kodu 

alanı altında ödeme işlemleri seçilip entera basılır. 
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Ödeme koşulu alanında satıcılara göre daha önce belirlenmiş ödeme koşulu seçilebilir. Bu satıcıya 

fatura girişi yapıldığında ödeme koşulu otomatik olarak dolu gelir. 

 

Biz satıcı faturasında ödeme koşulunu daha önce belirlediğimiz için otomatik olarak gün/yüzde alanı 

dolu geldi. 
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Ancak biz vade tarihini kendimiz belirlemek istiyoruz. 10 günlük bir vade tarihi belirledik ve 

gün/yüzde alanına sadece 10 yazıyoruz. Ödeme koşulu hala seçili olsa bile sistem bizim girdiğimiz 10 

günü baz alacaktır. 



303 
 

 

2. kalemde tutar kısmını girip simülasyon butonuna basıyoruz. 1. Kalemde vergiyi hesapla dediğimiz 

için vergi göstergesini V3 olarak girdik. 
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Kalemleri inceledikten sonra belgeyi kaydediyoruz. 

 

Aynı satıcıya ayın 5’inde yeni bir fatura giriyoruz. 
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Bu fatura için vade günü 5 gündür.  

 

2. kalemde tutar ve vergi göstergesini yazıp simülasyona tıklıyoruz. 
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Kalemleri görüntüleyip belgeyi kaydediyoruz. 

 

Aynı satıcı için ayın 7’sine fatura giriyoruz. 
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Tutar girip vade gününe 20 yazıyoruz. 
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2. kalemde tutar ve vergi göstergesi girip simülasyona tıklıyoruz. 
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Kalemler görüntüleyip belgeyi kaydediyoruz. 

 

FBL1N işlem kodu ile satıcı münferit kalem görüntüleme ekranına gidiyoruz. Satıcımızı girip bu güne 

kadar açık olan kalemleri getirmek için yürütme işlemini yapıyoruz. 

 

Bu satıcı adına başka kullanıcılar tarafından da belge kaydı atılmış olabilir. Bunun için sadece bizim 

girdiğimiz faturaları görüntülemek için ekrana kullanıcıları getirip filtre koyup kendi kullanıcımızı 

seçmek istiyoruz. Ekranda düzeni değiştir butonuna tıklıyoruz. 
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Sütun listesinde kullanıcı adını seçip sol tarafa atıyoruz. Böylece ana ekranda kullanıcı adı sütunu 

olacaktır. 

 

Bu satıcı için hangi kullanıcıların kayıt girdiğini görüyoruz. Kullanıcı sütununu seçip filtre belirle 

butonuna basıyoruz. 
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Kullanıcı adı kısmına kendi kullanıcı adımızı girip onaylıyoruz. 

 

Artık ekranda sadece kendi kullanıcımızın girdiği belgeleri görüntülüyoruz. 
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Kayıt attığımız tarihler için de bir filtre koyup sadece attığımız kayıt tarihlerinin belgelerini 

görüntülemek istiyoruz. Kayıt tarihi sütununu seçip filtre belirle diyoruz. 

 

Kayıt tarihi alanına ayın 1’inden 7’sine kadar olan belgeleri getirmesini istiyoruz. 

 

Kalem listesini sadeleştirip attığımız 3 kaydı görüntülüyoruz. 

 

Ekranda net vade tarihi sembolü, net vade tarihine göre gecikme ve net vade alanlarını da 

görüntülemek istiyoruz. Bunun için düzeni değiştir butonuna tıklıyoruz. Sütun listesinde arama 

butonuna tıklayıp vade anahtar kelimesini girdik ve onayladık.  
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Ekranda görüntülemek istediğimiz alanları sol tarafa attık ve onayladık. 

 

Artık ana ekranda net vade sembolünü görüyoruz. Burada gelen sembollere göre vadesi yaklaşmış 

veya vadesi gelmiş faturaları görebiliyoruz. Net vade tarihi sütununda bizim belirlediğimiz vade 

tarihlerini görüyoruz. Net vade tarihine göre gecikme sütununda vadenin kaç gün geciktiğini 

görüyoruz.  
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Otomatik Ödeme İşleminin Gerçekleştirilmesi 

Otomatik ödeme işlemi için SAP’de F110 işlem kodu kullanılır. Otomatik ödemede borçlar değil 

alacaklar ödenir. 

Yürütme tarihine ödeme tarihi yazılır. Tanıtıcı işlevi görür. 

Tanıtıcı alanına ödeme işlemlerinin takibi açısından belirlenen sistematik bir kod veya yürütmeyi 

yapan kişi adı girilebilir. 

 

Kayıt tarihi ödemenin yapılacağı tarih girilir. 

Giriş belgeleri (son) alanına fatura girişinin yapıldığı tarih girilmelidir. Biz ayın 1’i, 5’i ve 7’sine fatura 

girişi yapmıştık. Faturayı girdiğimiz tarih bu alana yazılmalıdır. 

Parametre sekmesinde şirket kodları alanına şirket kodumuzu giriyoruz.  

Ödeme biçimi satıcının ana verisinde olmalı yoksa sistem belgeleri ödemeyecektir. FK02 işlem 

kodundan satıcı için ödeme biçiminde H tanımlanmıştır. Eğer B, C, K gibi ödeme biçimi de olacaksa bu 

harfler yan yana yazılarak yeni ödeme biçimi oluşturulmuş olur. F110’da Ödeme biçimi alanına H 

giriyoruz.  

Sonraki kayıt tarihi alanına ödeme gününün ertesi günü tarihi girilir. 
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Satıcı alanında satıcı aralığı veya satıcı numarası girilir. 

 

Ek günlük sekmesinde Vade kontrolü tıklanır. Bu alan satıcı ödemesinin vadesini kontrol eder.  

Başarılı değilse ödeme biçimi seçimi tıklanır. Ödeme göstergesinin sistemde olup olmadığını kontrol 

eder.  

Ödeme belgeleri kalemleri tıklanır. Sistemin oluşturduğu dosyayı kalem kalem şeklinde göstermesi 

sağlanır. 

Gerekli hesaplar alanında yine satıcımızı giriyoruz. 
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Çıktı ve veri ortamı sekmesinde ödeme bildirim formu çıktısı bu alandan alınabilir ve satıcıya 

ödemenin bankaya gönderildiğine dair bildirim gönderilmiş olur. 

Kaydet butonuna tıklanır.  
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Durum butonu tıklanır.  
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Öneri butonu tıklanır. Öneriyi planla ekranında Hemen başlat ve Ödeme ortamı yarat tıkı atılır ve 

onaya basılır. Burada hemen başlat tıkı atarsak başlangıç saati girilmiş olsa bile ödeme önerisi hemen 

başlatılmış olur. 
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Tekrar Durum butonu tıklanır ve ekran güncellenir. Durum sekmesinde Ödeme önerisi yaratıldı 

şeklinde ileti oluşmuş oldu.  
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3 tane öneri butonu ekrana geldi. İlk öneri butonu ile ödeme yapılacak kalemler tekrar seçilebilir. 

Arada ödenmesi istenmeyen bir kalem ödeme işleminden kaldırılabilir. 

2. öneri butonu ile ödeme önerisi görüntülenir. Ödenecek veya ödenmeyecek kalemler burada 

görülür. 

3. öneri butonu ile ayrıntılı şekilde ödeme önerisi loğu görüntülenir. 

 

Öneri ekranlarının görünümü: 

Öneriyi düzenle 

Öneriyi görüntüle 

Öneri günlüğünü görüntüle 
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322 
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**Satıcı için otomatik ödeme önerisi yaratıldığı için SAP F-44’te satıcı denkleştirmesi yapmasını 

engeller. 

Ödeme gerçekleştirilmesi için satıcının banka detayları sisteme girilmelidir.  

Satıcı için oluşturulan veriler: 

1. Genel Veriler: Banka hesapları, vergi numarası, iletişim adresi… Bir satıcının her müşterisi için 

ayrı bir banka hesabı yoktur ve banka hesapları ortak kullanılabilir. 
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2. Şirket Kodu Verileri: Mutabakat hesabı, ödeme biçimi… 

3. Satın Alma Verileri: Satıcılar satın alma işlemi ile FI bağlantısını sağlar. 

Müşteri için oluşturulan veriler: 

1. Genel veriler 

2. Şirket kodu verileri 

3. Satış ve Dağıtım verileri: Satış organizasyonu, satış alanı, hesap grubu 

Otomatik ödeme gerçekleştirmek için işlem adımları:  

1. Satıcı için ödeme koşulu için işlem kodları: 

Genel Veriler + Şirket kodu verileri: FK01 (oluşturma), FK02 (değiştirme), FK03 (görüntüleme) 

 

Genel Veriler + Satın Alma (MM): MK01 ----------> Şirket kodu verileri yok. 
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Genel Veriler + Şirket Kodu Verileri + MM: XK01, XK02, XK03  

 

2. Banka verisi 

3. Belgede ödeme biçimi 

4. Belge ödeme blokajı 

5. Belge başka bir F110 önerisinde olmamalı. Ödeme önerisi oluşturulduğunda tablolara bu 

veriler yazılıyor ve tekrar ödeme yapılmak istendiğinde sistem blokaj ediyor. 
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6. Ödeme uyarlaması. 10-15 kuralın bir arada uyarlamasının yapılması. 

FK02 işlem kodunda satıcıya banka verisi girilmelidir. Satıcı bilgisi girilir ve genel verileri alanında 

ödeme işlemleri seçilir. Entera basılır. 

 

Ülke alanına TR giriyoruz.  

Banka anahtarı bir bankanın şubesini belirten ve o şubeye özgü olan bir anahtardır. Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası (T.C.M.B) tarafından her bankaya özgü 4 haneli bir banka kodu belirlenir. 

Örneğin; 0046 Akbank, 0062 Garanti Bankası, 0064 İş Bankası gibi. Bir bankaya ait yeni bir şube 

açıldığında 5 haneli yeni bir şube numarası verilir.  

Örneğin Akbank’ın Esenyurt’ta yeni bir şubesi açıldı. Şube kodu 00762 olarak atanmış olsun. Akbank 

Esenyurt şubesi için banka anahtarı 0046-00762 şeklinde girilir. 
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Banka kodları 

Banka kodunu oluşturmak için FI01 işlem kodu kullanılır. Ülke kısmına TR girilir. Banka anahtarı 

kısmına da banka kodu ve şube kodu kombinasyonu girilir. Biz Akbank Esenyurt şubesi için banka 

anahtarını 0046-00762 şeklinde giriyoruz. Adres alanında Banka kısmına bankanın adını giriyoruz. 

İstenirse ayrıntılı olarak bölge, sokak, kent bilgileri de girilebilir. Banka şubesi alanına da 

Esenyurt/İstanbul şeklinde girebiliriz. 
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Artık satıcı ekranında Banka anahtarı kısmına oluşturduğumuz banka anahtarını girebiliriz. 

Banka hesabı alanına 7 haneli bir sayı girilir. Biz banka hesap numarasını 1256520 olarak belirledik. 

IBAN değerini oluşturmak için belli bir nümerik dizilime göre IBAN numarasını elde ederiz. Bunun için 

webte Akbank Iban sorgulama sayfasına gidip bir IBAN numarası elde ediyoruz. Bu numarayı IBAN 

alanına giriyoruz. Geçerlilik tarihi için bugünden önce herhangi bir tarih girilebilir. 

 

Bu bilgiler girilip kaydedilir.  
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Tekrar otomatik ödeme ekranına geliyoruz. Daha önce oluşturduğumuz ödeme önerisini silmek için 

ekranın üstünde Düzenle -> Öneri -> Sil veya ekranda boş bir alana sağ tıklayıp öneriyi sil diyebiliriz. 
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Durum kısmı parametreler girildi şekline geri döndü.  
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Öneri butonuna tıklıyoruz. Öneri başlatılmaya hazır şeklinde durum güncelleniyor. Öneri 

görüntülemeye tıklıyoruz. Burada ödemeye hazır kalemleri görüntülüyoruz. 
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Ekranın üstünde Ortam -> Ödeme ortamı -> VDO (veri değişim ortamı) yönetimi tıklanır. Bankaya 

gönderilecek Text dosyasına buradan ulaşırız.  
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Öneriyi düzenle butonuna tıklayıp bütçemize göre ödemeyi düzenleyebiliriz.  

 

Bir kaleme çift tıkladığımızda fatura kalemlerini görüntülüyoruz. 
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Bir fatura kalemini ödemek istemiyorsak o kaleme çift tıklayıp Ödeme blokajı alanına A harfini 

giriyoruz. Bu şekilde seçilen kalemler ödeme önerisinden kaldırılacaktır. Kayıt ediyoruz. Eğer 

ödenmesini istemediğimiz kalemi ödemeye karar verirsek ödeme önerisi düzenleme ekranında 

durumu kırmızı olan kaleme çift tıklayıp ödeme blokajında A harfini kaldırabiliriz. 

 

Blokaj koyduğumuz kalemin durumu artık kırmızı şekilde gözüküyor yani ödeme yapılırken bu kalem 

ödenmeyecek. 
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Kayıt yapıp geri geldiğimizde durum alanında Ödeme önerisi düzenlendi şeklinde bir ileti oluştu. 

 

Ekranın üstünde Düzenle -> Öneri -> Öneri listesine tıkladığımızda ödenecek belgeleri bir formata 

getirilip liste şeklinde görüntüleyebiliyoruz. Bu listeyi çıktı alıp finans müdürüne verildiğinde müdür 

öneri listesinde çıkartılacak kalemleri seçip liste düzenlenebilir. 
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Ödeme önerisi yaratıldı, gerekli düzenlemeler yapıldı. Ödeme çalıştırması butonu ile ödeme artık 

gerçekleştirilebilir. 

 

Durum alanına Ödeme çalıştırması başlatmaya hazır iletisi geldi. Durum butonuna basılıp ödeme 

ekranı güncellenir. Artık durum alanında Ödeme emri kaydı: 1 yaratıldı, 1 tamamlandı şeklinde bir 

ileti aldı. 

 



338 
 

Ödeme butonuna tıklıyoruz.  

 

Hangi belgenin oluşturulduğuna dair bu ekranda belge numarası ile ödeme belgesi incelenebilir. 

Bizim ödeme için oluşturulan belge numaramız 2000000021’dir. 

 

Bunun için FB03 işlem koduna gidiyoruz ve belge numarasını giriyoruz.  



339 
 

 

Bir kaleme çift tıkladığımızda denkleştirme alanını görebiliyoruz. Denkleştirme tarihi otomatik 

ödemeyi başlattığımız tarihtir ve denkleştirme belge numarası aynıdır.  
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FBL1N işlem kodu ile otomatik ödemenin yapıldığı tarihte denkleştirilmiş kalemleri görüntülüyoruz. 

 

Denkleştirme belge türü ZP olarak gözüküyor. Bu uyarlama alanında belirleniyor. 
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**Ödeme çalıştırılması yapılıp sonra bu denkleştirme iptal edilmek istenirse FBRA işlem koduna 

gidilmelidir. 

Blokaj koyduğumuz kalemleri ödemek istersek tablolarda nasıl bir değişiklik olduğunu görmek için 

F110’da başka bir yürütme tarihi ile aynı tanıtıcı ile yeni bir ödeme ekranı çalıştırılıyor. Parametre 

alanı doldurulur. Öneri düzenleme ekranına gidilir. Bir kaleme çift tıklanıp tüm belgeleri bloke et 

butonuna tıklanıp A harfi girilir ve kaydedilir.  
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SE16N işlem kodunda tablo alanına REGUH giriyoruz. Yürütme tarihi ve tanıtıcıyı girip yürütüyoruz. 

  

Şu an ödeme öneride olduğu için gösterge kısmında X olarak işaretlenmiş. Ödeme çalıştırıldıktan 

sonra bu alan boş olarak gözükecektir.  
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Tablo ekranında REGUP tablosuna gidiyoruz. Yürütme tarihi ve tanıtıcı girip yürütüyoruz. 

 

Bu ekranda ödenecek belgeler aynı ödeme numarasında gösterilmiş. Ödeme alanı boş olan kalemler 

ise ödenecekler arasında yer alan ama öneriye eklenmeyen kalemleri gösteriyor. 

   

Ödeme ekranında öneri görüntülemede ödenecek kalemler REGUH tablosunda yer alıyor. Yani 

toplam tutarın yer aldığı kalem bu tabloda görüntüleniyor. Ödeme kaleminin ayrıntılı kalemleri ise 

REGUP tablosunda yer alıyor.  

Blokajladığım kaleme çift tıklayıp bir ödeme kaleminin blokajını kaldırıp kaydettiğimde artık bu 

kalemin de ödeme grubuna dahil edildiğini görüyoruz. REGUP tablosunda da blokajını kaldırdığımız 

bu kalemin ödeme grubunda yer aldığını görüyoruz. Ödeme blokajı olan kalemleri de bu alan A 

olanlardan anlıyoruz. 
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Ödeme önerisiyle bloke edilen hesapları görüntülemek için REGUS tablosunu kullanıyoruz. 

 

Ödeme çalıştırmasını yapıyoruz. REGUH tablosunu inceliyoruz. Aynı belge numarasında iki kayıt 

olduğunu görüyoruz yani hem ödeme önerisi var hem ödemesi var.  
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**Gerekli uyarlamalar yapıldığında ödeme yapılacak IBAN numarası da yer alacaktır. 

Bir satıcıya ödeme yapılacağı zaman önce bankada yeterli bakiye olup olmadığı teyit edilir. Muhasebe 

kaydı bankaya gönderildiğinde banka ödemeyi hemen gerçekleştirmeyebilir. İşler aksayabilir. Bunun 

için 103’lü verilen çekler hesabı veya ödeme emri (virman) ile yapacağı ödemeler bu hesapta izlenir. 

Verilen çekler hesabı pasif karakterli bir hesaptır yani varlık hesabı olmasına rağmen işleyişi pasif 

hesaplar şeklindedir. Yani artışlar alacağa, azalışlar borca kaydedilir. Hesabın yanındaki (-) işareti bu 

anlama gelmektedir.  

Bankadan bakiye azaltmak yerine 320 satıcı hesabından borç, 102 banka hesabına alacak atmak 

yerine 320 satıcı hesabından borç 103’lü hesaptan ödeme emirleri ile alacak atarak bankanın bakiyesi 

sabit kalır. Banka ödemeyi gerçekleştirdiğinde 103 hesabına borç, 102 banka hesabına alacak atarak 

ödeme emri sıfırlanır ve paranın bankadan çıktığına dair kayıt gerçekleşmiş olur. 

21.1 SAP’de Otomatik Ödeme Uyarlaması 

SAP sisteminde otomatik olarak satıcı, müşteri ve personel ödemeleri yapılabilmektedir. SAP’de 

otomatik ödeme işlemi F110 işlem kodunda gerçekleşmektedir.  

Otomatik ödeme yöntemi sayesinde açık olan faturalarınız vade tarihlerine göre otomatik olarak 

ödenir. SAP ERP programında her ülke için ödeme biçimi, ödeme formu ve ödeme ortamı belirtimleri 

gibi ödeme özellikleri tanımlanır. 

Ödeme programı şirket ile banka arasında dosya transferi ile olur. SAP üzerinden oluşturulan ödeme 

dosyasının deseni banka formatına uygun olarak hazırlanır ise, kullanıcıya bağlı kalmadan gerekli 

ödeme listesi bankaya ulaştırılabilir. 

Otomatik ödeme uyarlaması için FBZP işlem koduna gidilir. Otomatik Ödeme uyarlaması 6 adımdan 

oluşmaktadır. Bu adımlar sırası ile uygulanır. İlk adım olan Tüm şirket kodları adımı gerçekleştirilir. 
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Yeni girişler butonuna tıklanır. Burada açık kalemleri otomatik olarak ödenecek olan şirket kodları 

tanımlanır. 

Şirket Kodu : Kullanılacak şirket kodu girilir. 

Gönderen Şirket Kodu : Gönderen yada ödemeyi yapan farklı olduğu durumların bulunduğu şirket 

kodu için kullanılır. 

Ödeyen Şirket Kodu : Ödeme yapacak şirket kodu girilir. 

Her iş alanı için ayrı ödeme : İş alanı ayrımı kullanıldığı takdirde, satıcıların farklı iş alanlarına ait 

faturalarını aynı ödeme listesinde çıkış yapıldığı durumlarda, banka hesaplarından da ödemelerin iş 

alanına göre çıkışı yapılır. 

Ödeme Biçimi Ekine Göre Ödeme : Ödeme biçimi ekleri genellikle çoklu posta sistemleri için kullanılır. 

Ödenecek ÖDK İşlemleri : Özel defteri kebir kayıtların otomatik ödeme programında yapılması için 

ilgili ÖDK göstergeleri tayini yapılmalıdır. 
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Bir şirket kodunun ödemelerini kendi yapıp yapmayacağı ya da ödemelerinin başka bir şirket kodu 

tarafından yapılıp yapılmayacağını, ödeyen şirket kodları menüsü altında bulunur. 
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Yeni girişler butonuna tıklanır. Denetim verileri alanında, yapılan ödemeler için asgari tutar 

belirlenebilir. Böylelikle otomatik ödeme işleminde satıcılara ödenebilecek asgari tutar limiti girilir. 

Sistem bu tutarın altında bir ödeme işlemi gerçekleştirmesine izin vermeyecektir. 
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Üçüncü adım olan Ülke ödeme biçimleri uyarlamasına gidilir. 

 

Burada Türkiye için tanımlanmış ödeme biçimlerini görüntülüyoruz. Biz otomatik ödeme için B ödeme 

biçimini seçtik.  



350 
 

 

B ödeme biçimine çift tıklayalım ve özelliklerini görüntüleyelim. Ödeme biçimi yapılacak ödemeler 

olarak seçilmiş, ödeme biçimi sınıfı ise havale şeklinde belirlenmiş. Satıcıya otomatik ödeme 

gerçekleştirilecekse satıcının ana verisinde hesap numarası ve IBAN numarasının zorunlu olduğu 

seçilmiş. 
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B ödeme biçiminde ödeme ortamı klasik ödeme programı veya banka için oluşturulmuş DME ağacı ile 

oluşturulan metin dosyası kullanılabilir. 
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B ödeme biçiminde geçerli para birimleri alanına gidelim. Burada B otomatik ödeme biçiminde sadece 

TL ve dolar ödemelerin gerçekleşeceği belirlenmiş. Euro veya diğer para birimlerinde ödeme işlemi bu 

ödeme biçiminde gerçekleşmeyecektir.  
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Ülke için belirlenen ödeme biçimlerinden seçtiğimiz ödeme biçimini şirket kodumuza atamak için 

Şirket kodunda ödeme biçimleri adımına geçilir. 

 

Yeni girişler butonuna tıklanır. Burada şirket kodunu girip ödeme biçimi alanına B ödeme biçimini 

gireriz. Asgari ve azami tutar sınırını belirleyip işlemi kaydederiz. 
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Hangi bankanın hangi hesabından otomatik ödeme gerçekleşeceğini belirlemek için Banka belirleme 

adımına geçilir. 

 

Bu ekranda konumlandırma yaparak ödeyen şirket kodunu gireriz. Bu şirket kodundaki banka verileri 

bakımını gerçekleştirmek için şirket kodu satırı seçilir ve Sıra düzeni alanına çift tıklanır. 
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Sıra düzeni ekranında ödeme biçimi, para birimi, otomatik ödeme sırasında öncelikli olarak hangi ana 

bankadan gerçekleştireceği ve ana banka bilgisi girilir. 

 

Daha sonra soldaki Banka hesapları alanına çift tıklanır. Banka hesapları ekranında ana banka, ödeme 

biçimi, para birimi, ana bankada belirlenen hesap tanımı, banka yardımcı hesabı girilir. 



356 
 

 

Planlanan tutarlar alanına çift tıklanır. Planlanan tutarlar ekranında ana banka, ana bankada 

belirlenen hesap tanımı, valör tarihine kadarki gün sayısı, para birimi ve yapılan ödemeler için 

kullanılabilecek tutar değerleri girilir. Yapılan değişiklikler kaydedilir. 

 

Son adımda ana banka için uyarlama işlemi gerçekleştirilir. 
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Burada ana banka için banka anahtarı oluşturulur. Ana banka ve banka hesaplarının bakımı 

gerçekleştirilir. 
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Bu uyarlama adımları gerçekleştirildikten sonra satıcıya otomatik ödeme gerçekleştirmek için 

satıcının ana verisinde B ödeme biçimini tanımlamamız gerekiyor. Satıcı verilerini düzenlemek için 

FK02 işlem koduna gidelim ve satıcımızı seçelim. Genel veriler ve şirket kodu verileri alanında Ödeme 

işlemleri tıkını atıp entera basalım. 
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Ödeme biçimine B girelim ve değişikliği kaydedelim. 
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Otomatik uyarlaması gerçekleştirildikten sonra ödeme biçimini girdiğimiz satıcı hesabına borç kaydı 

atalım ve ödemesini otomatik ödeme ile gerçekleştirelim. F-43 ekranında satıcı faturasını girelim. 
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Belge kalemlerini görüntüleyip kaydı gerçekleştirelim. 
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Girdiğimiz bu faturayı F110 otomatik ödeme işlemi ile tahsilatını gerçekleştirelim. Yürütme tarihi ve 

tanıtıcı belirleyelim. 

 

Parametre sekmesine geçip şirket kodu, ödeme biçimi ve sonraki kayıt tarihini giriyoruz. Sonraki kayıt 

tarihi kayıt tarihinden bir sonraki gün olabilir. Satıcıya ödeme yapacağımız için satıcı numarasını 

giriyoruz. 
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Ek günlük sekmesinde vade kontrolü, başarılı değilse ödeme biçimi seçimi, ödeme belgeleri kalemleri 

tıkları atılır. Satıcı hesabı alanına son hesap olarak tüm satıcıları kapsaması açısından ZZZ şekilden 

girilir. İşlem kaydedilir. 
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Parametreler girildikten sonra ödemeyi yapmadan önce öneri çalıştırması yapalım. Öneri butonuna 

tıklanır. 
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Gerçekleştirdiğimiz ödeme önerisini görüntüleyelim ve ödeme sırasında hata oluşacaksa hataları 

listeleyelim. 

 

Ödeme önerisinin durumu doğru şekilde çalışmıştır. 
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Ödeme önerisi görüntülendikten sonra bankaya gönderilecek metin dosyasını görüntülemek için 

menü çubuğunda Ortam -> Ödeme ortamı -> VDO yönetimi seçilir. 

 

Bankalara gönderilen bu metin dosyalarına DME (data medium exchange) denir. Bu dosyalar düz bir 

dosya veya xml formatındaki finansal verileri içerir. Bu dosyalar klasik ABAP programları yerine farklı 

ülke ve farklı bankaların kendi formatına göre yaratılabilir.  

Biz ödeme biçimi olarak ülke bazında B ödeme biçimini seçmiştik ve B ödeme biçimi Akbank’a 

gönderilecek ödemeleri göstermektedir. Her bir bankanın bu çıktı dosyaları için farklı formatları vardır 

ve bankalardan alınan bu formata göre SAP’de DMEE işlem kodunda metin dosyası oluşturulur.  

DMEE işlem kodunda ağaç tipi alanına PAYM, biçim ağacı alanına da Akbank için oluşturulmuş DME 

ağaç formatı girilir ve Değiştir butonuna tıklayalım. 
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Akbank’ın istediği standart form aşağıdaki Word dosyasında yer almaktadır. 

Akbank_Bulk_Paym

ent_file_format.doc
 

Bu dosyada belirtilen formata göre DME ağacı oluşturulmalıdır. DME formatı oluşturulurken önce bir 

root oluşturulur. Yani dosyanın içindeki alanlar oluşturulur. Bu root Başlık, Ayrıntı kaydı ve Toplam 

kaydı verilerinden oluşur. 

 

DME’nin başlık verisinde Kayıt tipi 1 karakterli ve sabit bir değer olacaktır.  
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Kaynak sekmesine baktığımızda bu bir karakterli sabit değerin B olarak belirlendiğini görüyoruz. 

 

Başlık verisinde Ürün referans kodunun 15 karakterli ve sabit olacağı, bu kodun da sola doğru 

dönüştürüldüğü bilgileri elde ediliyor. 
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Kaynak sekmesinde sabit değeri görüyoruz. Bu değer sola dayalı olacak, 15 karakter tamamlanana 

kadar bu sabitin sağına sıfır gelecektir. 

 

Başlık verisinde dosya tarihinin 8 karakterli ve formatının gün/ay/yıl şeklinde ve ayırma çizgisi 

olmayacak şekilde olacağını görüyoruz. Dosya tarihini F110’daki yürütme tarihinden alır. Bunun için 

de sabit değer yerine yürütme tarihinden tarihi almak için Yapı seçeneği seçilir. 
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Kaynak sekmesinde hangi yapıdan tarih bilgisinin alınacağı belirtilir. 

 

Ayrıntı kaydı alanında Kayıt tipi 1 karakterli sabit olarak D olacağı görülmektedir. 
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Ayrıntı kaydında IBAN no alanının 26 karakterli bankanın IBAN numarası yapısından bu numarayı 

alacağı belirtilmiştir. 
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**Burada değerin hangi yapıdan alacağını görmek için SE11 işlem kodunda yapı ismi yazılarak bu 

yapıdaki alan isimleri listesinde alan adı aranarak hangi alan olduğu bulunur. 
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Ayrıntı kaydında Özel alan 1 karakterli sabit değer olacağı belirtilmiştir ve sabit değer boş girildiği için 

boşluk olarak gözükecektir. 
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Ayrıntı kaydı alanında Farklı şube kodunun 5 karakterli ve sabit değere sahip olduğunu görüyoruz. 
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Ayrıntı kaydı alanında Farklı hesap numarası 7 karakterli sabit sayısal değer olacağı belirtilmiş. 
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Ayrıntı kaydı alanında Alıcı vergi numarasının 10 karakterli çıkış yapısında olduğu, bu alanın sola yaslı 

olacağı ve bu alanın Alıcı vergi numarası 1 alanından atanacağı belirtilmiştir. 
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Alıcı vergi numarasından sonra bir boşluk olacağı belirtilmiş. 
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Alıcı IBAN’ının 27 karakterli ve sola dayalı olduğu, alacaklı için IBAN numarası alanından tayin 

edileceği belirtilmiştir. 

 

 

Alıcı numarası 10 karakterli sabit bir değer olacağı belirtilmiştir. 
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Alıcı adı 40 karakterli ve alıcının adı alanından atanacaktır. 
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Sokak verisi 25 karakterli ve sokak alanından atanacaktır. 
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Posta kodu 5 karakterli olacak ve kentin posta kodu alanından atanacaktır. 
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Şehir alanı 10 karakterli olacak ve kent alanından atanacaktır. 
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Telefon alanı 20 karakterli olacak ve telefon numarası alanından kod+numara yapısı ile atanacaktır. 
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Alıcı vergi dairesi alanı 15 karakterli olacak ve Alıcı vergi numarası 1 alanından atanacaktır. 
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Baba adı 15 karakterli olacak ve boşluk şeklinde yer alacaktır. 
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Açıklama alanı 40 karakterli olacak ve Alıcının adı alanından atanacaktır. 

 

 

Referans alanı sola dayalı olarak 16 karakterli olacak ve Referans belge numarası alanından 

atanacaktır. 
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Parametre alanı 40 karakterli sabit bir değere sahiptir ve bu alan boş olarak yer alacaktır. 
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Tutar alanı 18 sayısal değer olacak ve formatı önde sıfır, tutar değeri ve virgülden sonra iki basamaklı 

olacak şekilde seçilmiştir. Bu değeri ulusal para birimi cinsinden ödenen tutar alanından alacaktır. 
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Belge para birimi sola yaslı 5 karakterli olacak ve ulusal para birimi alanından atanacaktır. 

 



391 
 

 

İşlem tarihi 8 karakterli gün/ay/yıl ve ayırma çizgisi olmadan, ödeme belgesi kayıt tarihinden 

atanacaktır. 

 



392 
 

 

İşlem kodu 2 karakterli sabit 99 sayısı olacaktır. 
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Durum kodu 2 karakterli sabit 00 sayısı olacaktır. 
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Toplam kaydı alanında Kayıt türü 1 karakterli ve sabit T karakteri olacaktır. 
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Toplam kayıt sayısı 5 karakterli sayısal değer olacağı ve boş satır olarak yer alacağı belirtilmiştir. 

 

22. ÖDK’lı İşlemler 
Özel Defteri Kebir işlemleri defteri kebir hesaplarında izlenmeyen ve izlenmesine gerek olmayan 

ancak raporlama esnasında görülmesi istenilen ve özellik arz eden veriler olarak tanımlanabilir. 

Peşinatlar, çekler, teminat mektupları ve ipotekler ile ilgili işlemler ÖDK işlemlerine örnek 

gösterilebilir. 



396 
 

SAP’ de 3 ana defter vardır. Bunlar Müşteri (D), Satıcı (K) ve Duran Varlık (A) ‘dır. Yan defterde tanımlı 

olan mutabakat hesabından faklı bir hesapla işlem yapılması durumunda sınıflandırmayı sağlayıp 

farklı bir hesabı çalıştırmak için ÖDK kodları kullanılır. 

Kayıt Anahtarı: Yalnızca bu kayıt anahtarları ile Özel Defteri Kebir göstergesi birlikte geçerlidir. 

Standart sistemde yer alan Özel Defteri Kebir işlemlerine kayıt anahtarları müşteriler için 09,19; 

satıcılar için ise 29 ve 39 olarak belirlenmiştir. 

01-08 arası ve 11-18 arası kayıt anahtarı müşteriler için borç ve alacak kaydı atmayı sağlar. 09 veya 19 

kayıt anahtarı kullanılacaksa ödklı işlem yapılacak demektir ve ödk göstergesi girilmelidir. Ödk 

göstergesi nümerik olarak artan ardışık sayılar veya alfanümerik karakterleri olabilir. Genel 

tanımlamayı bu şekilde yaptıktan sonra, bu ödk göstergelerinin hangi hesaplar ile çalışacağını 

belirtilmesi ekranı için göstergenin üzerine çift tıklamak yeterli olacaktır. 

Müşteriye çek ile işlem yapmak istiyoruz. 09 kayıt anahtarı ve Ç ödk göstergesi ile 101 çek hesabına 

borç, 15 kayıt anahtarı ile 120 müşteri hesabına alacak kaydı atıyoruz. Çek bankaya verilip nakde 

çevrilince 101 çek hesabına alacak, 102 banka hesabına borç kaydı atılıyor. Böylece normal tahsilat 

işlemi gerçekleştirilmiş oldu. Müşteriden kaç çek geldiğini görmek için 101 çek hesabının müşteri 

hesabına bağlı olması gerekiyor.  

FD03 işlem kodu ile müşteriyi görüntüleme ekranına gidilir ve müşteriye bağlı mutabakat hesabı 

görüntülenir. 

 

Müşteri bilgileri ekranında Şirket kodu verileri butonuna gidilir. 
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Seçtiğimiz müşterinin mutabakat hesabını bu ekranda görüntüleriz. 

 

FBKP işlem kodu ile özel defteri kebir konfigürasyonu ekranına giderek ödk göstergelerini tanımlama 

sistemine geçilir. 
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Hesap türü kısmında, Duran Varlıklar (A), Müşteriler (D), Satıcılar (K), Malzeme (M), Ana Hesaplar (S) 

şeklinde gösterilir.  

Hesap türü D, ödk göstergesi 5 olan alacak senedine çift tıklıyoruz. Müşterimizin mutabakat hesabını 

giriyoruz. Özel defteri kebir hesabına da müşterinin 120’li hesabına değil de 121’li hesaba gitmesini 

istediğimiz 121 hesabını giriyoruz. 
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FBKP işlem kodunda kayıt anahtarına çift tıklıyoruz. 

 

09 kayıt anahtarına tıkladığımızda Özel defteri kebir tıkının atıldığını görüyoruz. 
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F-02 ile müşterimize alacak kaydı atıyoruz. 
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Ödk’lı kayıt atmak istediğimiz için 09 kayıt anahtarını girip ödk göstergesini de daha önce 

belirlediğimiz 5’i giriyoruz. 
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2. kalemde DK alanı 121 li bizim bağladığımız mutabakat hesabı gözüküyor. Çünkü ödk belirttiğimiz 

için bizim bu müşteri için daha önce belirlediğimiz ödk hesabını çalıştırdı. 

Senet verileri alanı geldi. Harici no alanına senet numarasını giriyoruz. Simülasyon butonuna 

tıklıyoruz. 

 

Kaydet butonuna bastığımızda yazdırma öngörünümü butonuna tıklıyoruz. 
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Tahsilat kaydını görüntülüyoruz. Böylece belge kaydedilmiş oldu. 

 

FBL5N ile müşterinin tüm kalemlerini görüntülüyoruz.  

 

Ekranda sadece kayıt anahtarı 15 olan kalem bilgisi gözüküyor.  
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Geri gelip standart kalemler tıkını kaldırıp özel defteri kebir işlemleri tıkını attığımızda kayıt anahtarı 

09 olan kalem bilgisini gösteriyor.  

 

 

Geri gelip ikisini birden seçtiğimizde iki kalemi de görüntülüyoruz.  
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Senetin vadesi geldiğinde atılacak kayıt; kayıt anahtarı 19, ödk göstergesi 5 ile müşteri hesabına 

alacak, kayıt anahtarı 40 ile 102 banka hesabına borç şeklinde olacaktır.  

Ödk lar tahsilat olmadığı için müşteri bakiyesinde görüntülenmek istenmez. Ödk yı da kalem 

listesinde görüntülersek müşteri borcu sıfırlanmış olarak gözükür.  

22.1 Teminat Mektubu 

Banka teminat mektubu; söz konusu herhangi bir işin, ihalenin, borç ödemesinin veya tüm bu 

prosesleri kapsayan bir eylemin yapılabilmesinde gerekli olan tüm işlemlere güvence gösterebilmek 

adına bankalardan alınabilen bir belge veya ödeme çeşididir. Bu mektup, söz konusu icraatın 

yapılabilme gücünün varlığını ispatlamak için kullanılır. 

Teminatta müşteriye borç alacak şeklinde kayıtlar atılmıyor çünkü burada bir gelir gider hesabı 

yoktur. Bu yüzden 900’lü off balance denilen hesaplara kaydediliyor. Eğer müşteriden alacak ipotek 

şeklindeyse bilgisi sistemde tutulmalıdır.  
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FBKP işlem kodu ile özel defteri kebir alanına gidiyoruz. İpotek müşteriye sunulduğunda bunu müşteri 

hesabında görmüyoruz. Senet olduğunda ise tahsilat kaydında bu işlem gözüküyor. Hesap türü D ödk 

göstergesi T olan teminat mektubuna çift tıklıyoruz.  

 

Müşteri mutabakat hesabını giriyoruz ve özel defteri kebir hesabına 900’lü hesabı giriyoruz. ÖDK 

göstergesi T olduğunda 900 hesabı çalışacaktır. 
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FBKP işlem kodunda otomatik kayıtlara çift tıklıyoruz. Ödk işlemi ile karşıt kayıta çift tıklayıp SGA 

anahtarında bu işlemin gerçekleşeceğini görüyoruz. 
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Müşteriye T ödksı ile kayıt attığımızda karşıt hesabın 901 olacağını söylüyor. 
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22.2 İstatiksel Kayıt Atma İşlemi 

 

F-38 işlem kodu ile mali değeri olmayan kayıt atılır. F-02’den farkı tek kalem şeklinde kayıt atılmasıdır. 

Teminat mektubunun ödk ile kayıt olmasını istediğimiz için kayıt anahtarını 19 şeklinde girdik ve ödk 

göstergesinin T olduğunu belirlemiştik. Müşteri hesabını girip teminatın tutarını giriyoruz. Teminatın 

vade tarihini giriyoruz ve teminatla ilgili metin alanını dolduruyoruz. Daha sonra belgeyi 

kaydediyoruz. 
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Belge -> görüntüle diyoruz. Sistem otomatik olarak SGA anahtarı ile 901 hesabını getirdi. 

 

Aynı kaydı F-02’de atmaya çalışalım. 
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2. kalemi girmeden simülasyon butonuna tıklıyoruz. 

 

Belge -> Simülasyon yaptığımızda 901 hesabını otomatik olarak bulmuyor. 
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FBL5N ile teminat mektubunun kalemi özel defteri kebir işlemleri tıkı atılarak görüntülenebilir. 
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22.3 İpotek için ÖDK Oluşturma 

İpotek kaydı muhasebe kaydı değildir ancak istenildiğinde kalem raporunda görüntülenebilir. 

FBKP işlem kodunda özel defteri kebir işlemlerine gidiyoruz. Hesap Türü D için ödk göstergesi X olan 

Alınan ipoteklere girip müşteri mutabakat hesabını giriyoruz. Ödk hesabına 910 hesabını giriyoruz.  
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22.4 İşaretlenmiş Kalemler Kayıt İşlemi 

 

İşaretli Kalemler bilgilendirme amacı taşıyan Defteri Kebir'e dahil edilmeyen ya da orada 

görüntülenmeyen özel Defteri Kebir işlemleri için kullanılır. F-49 işlem kodunda kayıt gerçekleştirilir. 
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Kaydet butonuna tıklıyoruz. Belge -> Görüntüle ekranına giderek belgeyi görüntülüyoruz. Borç alacak 

kaydı yoktur.  

 

FBL5N ile ipotek kaydını görüntülüyoruz.  
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F-32 işlem kodu ile müşteri denkleştirme ekranına gidiyoruz. 

 

T’li ödkların denkleştirmesine sistem izin veriyor. 
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İpotek kaydının denkleştirilmesi yapılamıyor.  

İpotek kaydının ters kaydını almak için FB08 işlem koduna gidiyoruz.  

 

Ters kayıttan önce görüntüleyip kaydediyoruz. 

FBL5N’de belgeyi görüntülüyoruz. Durumu denkleştirilmiş olarak gözüküyor ancak bakiyesi 

sıfırlanmadı. 
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23. Ön Kayıt Belgesi Oluşturma 
SAP sisteminde belgeler ön kayıtla geçici olarak kaydedilebilir. Daha sonra ön kayıt belgeleri gerçek 

kayda çevrilerek muhasebeleştirilir. Belge giriş işlemi normal belge gibi girilir, sadece kaydetme 

aşamasında Ön kayıt seçeneği ile kaydedilir.  

FV60 işlem kodu ile satıcı faturası ön kayıt girişi ekranına gidilir. En yukarıdaki kayıt butonu ön kayıt 

belgesi olarak kaydeder. 

 

Düzenleme seçeneklerinin yanındaki kaydet butonu ise normal FI belgesi şeklinde belgeyi kaydeder. 
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Bu ekranda bir satıcı faturası girelim. Satıcımızı giriyoruz. Fatura tarihi, referans, tutar bilgilerini girip 

kalemler ekranında da gider hesabını girip tutarını yazıyoruz. Satıcı faturası olduğu için vergi 

göstergesi belirtiyoruz. Bu bilgileri girdikten sonra Simülasyon butonuna tıklıyoruz. 

 

Kalemleri görüntüleyip belirtilen kaybet butonuna tıklanıyor. 



424 
 

 

Ekranın üzerinde Belge -> Görüntüle diyoruz. Belge bir muhasebe belgesi (ön kayıt belgesi değil) 

şeklinde bir ileti almıştır. Çünkü ön kayıt belgesini sakla butonu ile kaydetmedik. 

Aynı belgeyi bir de ön kayıt şeklinde kaydedelim. Aynı fatura bilgilerini giriyoruz ve simülasyon 

butonuna tıklıyoruz. 

 

Kalemleri görüntüleyip sakla butonuna tıklıyoruz. 
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Belge aşağıdaki gibi ön kayıt belgesi olarak girildi şeklinde bir ileti aldı. 

 

Belge -> Görüntüle diyoruz. Gerçek bir belge olmamasına rağmen sistemde bir belge numarası 

atanmıştır. 
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SE16N işlem kodu ile tablo ekranına gidiyoruz ve BKPF tablosunu giriyoruz. Şirket kodu ve mali yıl 

bilgisini girip, ön kayıt belge numarasını da belge numarası alanına giriyoruz. 

 

Tabloda durum alanına baktığımızda V olarak gözüküyor. F4 yapıp V durumuna bakıyoruz ve bu 

belgenin ön kayıt belgesi olarak kaydedildiğini görüyoruz. 
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Aynı bilgileri BSEG tablosunda girdiğimizde tablo değeri bulamıyor. 

 

Ön kayıt belge başlığı normalde VBKPF tablosunda yer alır. 
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Satıcılar için belge ön kayıt kalemlerinin tutulduğu tablo VBSEGK tablosudur. 

 

FV60 ekranında İş örneklerini göster butonuna tıklıyoruz. 
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Kullanıcının girdiği ön kayıt belgelerinin listesine Ön kayıt belgeleri alanından görüntülenir. Daha önce 

oluşturduğumuz ön kayıt belgesine çift tıklıyoruz. 

 

Bu bir muhasebe kaydı olmadığı için kayıt bilgilerinin değiştirilebilir olduğunu görüyoruz. 
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Bu ön kayıt belgesini muhasebeleştirmek için kaydet butonuna tıklıyoruz. 

 

Ön kayıt belgesinin artık muhasebe belgesi olarak kaydedildiğine dair ileti alındı. 

 

VBKPF tablosunu yenilediğimizde artık bu belgenin olmadığını görüyoruz çünkü bu belgeyi FI 

belgesine çevirdik. 
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Ön kayıt belge numarasını BKPF tablosuna girdiğimizde artık durumunun boş olduğunu yani normal 

belge olduğunu görüyoruz. 

 

Tekrar FV60 işlem kodu ile satıcı ön kayıt belgesi oluşturma ekranına gidiyoruz. Burada eksik bilgiler 

girildiğinde FI belgesi olarak kaydet butonuna tıkladığımızda karşıt değerlerin de girilmesini istiyor. 
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Aynı satıcı faturası için ön kayıt olarak sakla dediğimizde eksik bilgiler olsa dahi kaydı alıyor. 

 

Bu ekranda Düzenleme seçeneklerini tıklayalım. 

 

Düzenleme ekranında yalnızca eksiksiz belge ön kaydı yapılabilir tıkını atıp kaydettiğimizde gerçek 

muhasebe belgesi kaydeder gibi eksik bilgi olmadan ön kayıt belge oluşturmasını sağlıyor. Böylece ön 

kayıt belgelerine de bir kontrol düzeni getirilmiş oluyor. 
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FV60 ekranında yine eksik bilgilerin olduğu bir fatura giriyoruz. Bu sefer sakla butonunun inaktif 

olduğunu görüyoruz. Bu buton yerine eksizsiz sakla butonu kullanılabilir. Eksik bilgiler olduğu için 

normal kaydet butonu gibi işlev görmüş ve ön kayıt belgesini yaratmamıştır. 

 

**FBV0 işlem kodu ile ön kayıt belge kaydı görüntülenir.  

Ön kayıt belgesini silmek için Belge -> Ön kayıt belgesini sil diyerek silebiliriz. 

Müşteriler için ön kayıt oluşturma işlemleri aşağıdaki kodlardan gidilir. 
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Müşteriler için ön kayıt belgeleri ile ilgili işlemler aşağıdaki kodlardan gidilir. 

 

24. Şirket Kodu Uyarlamaları 
Şirket (ayrıca iç ticaret ortağı olarak da bilinir) konsolidasyon amaçlı kullanılan bir organizasyon 

birimidir. Genel olarak, bir şirkete doğrudan kayıt gönderilmez; bunun yerine şirket kodu için bir 

şirket ataması yapılır ve o şirket koduna kayıt gönderilir. Şirket kodunun şirkete tayini ile, şirket bu 

şirkete atanan diğer şirket kodlarının kayıtlarını devralır. Şirket kodu için şirket ataması yapılmasının 

yanı sıra, müşteri ve satıcılar için de şirket kodu atanabilir, bu ise iş ortaklarınıza yönelik işlemleri 

izlemenize yardımcı olur. 

SPRO işlem kodu ile danışman yetkisinin sahip olduğu uyarlama ekranıdır. Bir proje girmeden SAP 

referans IMG butonuna tıklanır. 
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24.1 Şirket Tanımlama 

Öncelikle bir şirket tanımlıyoruz. Bunun için İşletme yapısı -> Tanım -> Mali muhasebe -> Şirketi 

tanımla butonuna tıklıyoruz. 

 

Gelen ekranda Yeni girişler butonuna tıklıyoruz. 
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Burada şirkete ait özel bir ID belirlenir. Şirket adı girilir. Bu şirkete ait sokak, posta kodu, kent, ülke, dil 

anahtarı, para birimi gibi bilgiler girilir. 

 

Sistemde değişiklik yapıldığında bir paket oluşturulur. Değişiklikler release edilir ve diğer sistemlere 

aktarılır. Biz bu değişiklikleri Dev (development) sisteminde yapıyoruz ve Test ortamına gönderiyoruz. 

Uyarlamalar test edildikten sonra Dev’den canlı ortama aktarılır. Biz şirket tanımlayıp kaydettiğimizde 

bu uyarlamayı hangi pakete göndereceğiniz sistem sorar. Bunun için yapılan uyarlama yeni bir 

requestin içine atılır. Eğer kullanıcı tarafından daha önce bir request oluşturulduysa ekrana otomatik 

olarak o gelir. Ancak biz yeni bir request oluşturmak istiyoruz. Yarat butonuna tıklıyoruz.  
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Paket adını belirliyoruz. daha sonra kaydediyoruz.  

 

24.2 Şirket Kodu Tanımlama 

Şirket yaratıldıktan sonra bu şirket grubuna ait alt şirketleri giriyoruz. Bunun için aynı sekmede Şirket 

kodunu işle, kopyala, sil, kontrol et butonuna tıklıyoruz. 

 

Şirket kodunu iki şekilde oluşturabilirsiniz: 
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 Mevcut şirket kodunu kopyalayın ve daha sonra gerekli ayarları değiştirin. (örneğin, şirket 

kodu açıklaması, para birimi vb.) Sistem referans şirket kodunu kopyalayarak, gerekli 

özelleştirme ayarlarının çoğunu otomatik olarak gerçekleştirir.  

 Sıfırdan bir şirket kodu oluşturun; bu durumda, tüm şirket kodu özelleştirme ayarlarını adım 

adım gerçekleştirmeniz gerekir. 

Sıfırdan bir şirket kodu yapılandırmak için gerekli özelleştirme adımlarının çokluğu nedeniyle, 

kesinlikle şirket kodu kopyalama yöntemini kullanmanız önerilir. 

**SAP ilk satın alındığında ülke bazında şirket kodu uyarlamaları yapılmış olarak şirketin sistemine 

kurulur. 

Şirket kodunu işle, kopyala, sil, kontrol et alanını seçtiğimizde aşağıdaki ekran geliyor. Biz var olan bir 

şirket kodu uyarlamalarını kopyalamak istiyorsak ŞK kopyalaması, silinmesi, kontrolü seçilir. Yeni bir 

şirket kodu oluşturulacaksa Şirket kodu verilerini düzenle seçilir. Biz yeni bir şirket kodu 

tanımlayacağız. Bu yüzden şirket kodu verilerini düzenle diyoruz. 

 

Yeni girişler butonuna tıklıyoruz. 
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Şirket koduna dair bilgiler girilir. Bu bilgiler girilirken dikkat edilmelidir. Örneğin şirket için para birimi 

TRY olarak atandıysa bu şirkete atılacak kayıtlar da aynı para birimi cinsinden olmalıdır. Bilgiler 

girildikten sonra kaydet butonuna tıklanır.  

 

Burada kaydet butonuna tıkladığımızda şirkete dair adres bilgilerinin girilmesi gereken ekran geliyor. 

Şirkete dair girilmek istenen tüm bilgiler girildikten sonra onaylanıyor ve daha önce oluşturulan 

request paketine atılıyor. 
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Şirkete dair girilen belgelerin tutulduğu tablo T001 tablosudur. SE16N işlem kodu ile tablo 

görünümüne gidip T001 yazıyoruz. Şirket kodu alanına oluşturduğumuz şirket kodunu giriyoruz. 
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Bu tabloda adres bilgilerinin atanan bir adres numarasında tutulduğunu görüyoruz. Böylece birçok 

alandan feragat edilmiş olur. Adres bilgilerini görüntülemek için başka bir tabloya gidilmelidir.  

 

Adres bilgilerinin tutulduğu tabloyu bulmak için tablo alanına ADR* yazıp F4’e basıyoruz. Böylece 

adres verilerinin tutulduğu tabloların isimlerini görebiliyoruz. Burada genel adres verileri için ADRC 

tablosunu seçebiliriz. 
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T001 tablosunda adres bilgilerinin tutulduğu adres numarasını bu tabloya giriyoruz ve yürütüyoruz. 

 

Bu tablodan şirkete ait adres bilgilerine erişebiliyoruz. 

 

**Tablolardan yapılan editlemeler request almaz. 

Kullanıcının oluşturduğu requestleri görüntülemek için SE03 işlem kodu kullanılır. İşlem koduna 

gidildiğinde aşağıda belirtilen butona tıklanır. Request bul anlamındadır. 
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FSEN kullanıcısına ait ECCK ile başlayan requestleri görüntülüyoruz.  

 

Kullanıcının gerçekleştirdiği requestleri görüntülüyoruz. Bazı requestlere tıkladığımızda bizi uyarlama 

ekranına götürebiliyor. 
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Şirketi tanımlama requestinin ayrıntısına bakıyoruz. Burada şirket tanımının T880 tablosunda 

tutulduğunu görüyoruz. Bu tablodaki verinin de 800 client BT02 şirketi için olduğunu görüyoruz. 

 

SE16N işlem kodunda T880 tablosuna gidiyoruz. Şirketimizi girip yürütüyoruz. 
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Request hangi tablodaki hangi alanın taşınacağına dair bilgi verir. 

 

Bir request taşınacağı zaman release işlemi aşağıdaki butona tıklanarak gerçekleştirilir. 

 

Yapılan bir uyarlamaya dair oluşturulan paket silinebilir. Bu paket silindiğinde uyarlama Dev 

sisteminde görülür ancak taşınacak paketi yoktur. Request aşağıdaki butondan silinebilir. 
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Burada tablodan bir alan seçilip Tablo görünümü -> Taşı diyerek yeni bir request oluşturularak onun 

içine atar. Böylece T001 tablosundaki BT02 şirketine ait bilgiler yeni requeste taşınmış olur. Taşıma 

işlemi her tablo için geçerli değildir. 

 

Şimdiye kadar biz bir şirket oluşturduk ve şirket kodu oluşturduk. Ancak oluşturduğumuz şirket 

kodunu şirkete atama işlemini gerçekleştirmedik. Bu işlemi gerçekleştirmek için İşletme yapısı -> 

Tayin -> Mali muhasebe -> Şirkete şirket kodu tayini işlemini seçiyoruz. Şirket koduna şirketi atıyoruz 

ve kaydediyoruz.  
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** Şirket koduna ait kayıt atılmadan önce ülke, para birimi gibi bilgiler değiştirilebilir. Kayıt atıldıktan 

sonra şirket koduna ait bilgiler asla değiştirilemez. 

24.3 Hesap Planı Tanımlama 
Hesap planını tanımlamak için Mali muhasebe (yeni) -> Defteri kebir muhasebesi (yeni) -> Ana veriler 

-> Ana hesaplar -> Ön çalışmalar -> Hesap planlama listesini düzenle alanı seçilir. 

 

Yeni girişler butonuna tıklanır.  
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Bu ekranda hesap planı oluşturulur. Şirket koduyla aynı hesap planını oluşturduk. Hesap planı 

tanımını giriyoruz. Bakım dilini seçip ana hesap numarası uzunluğunu belirliyoruz. Ana hesap 

numarası uzunluğu 6 karakterden az olmamalıdır. Çünkü bir hesap planında açılan birçok hesap 

vardır. Ana hesap numarası az karakterli yapılırsa yeni hesap açılmak istendiğinde hesap numaraları 

çakışabilir. Ayarları kaydediyoruz. 
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Hesap planı yaratıldıktan sonra şirket kodunun bu hesap planına atanması gerekir. Bunun için aynı 

sekmede Şirket kodunun hesap planına tayini alanı seçilir. 

 

Şirket kodumuzun karşısına oluşturduğumuz hesap planını girip kaydediyoruz. 

 

OBY6 işlem kodu ile şirket kodu verilerini görüntülüyoruz. Kendi şirketimize çift tıklıyoruz. 

Bu ekranda şirket kodunun hesap planı ve şirket atamasının gerçekleştiğini görüyoruz. 
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24.4 Hesap Grubunu Tanımlama 

Hesap grubunu tanımlama işlemi aynı sekmede Hesap grubunu tanımla alanı seçilerek gerçekleştirilir. 

 

Yeni girişler diyerek hesap grupları tanımlanabilir. Veya var olan bir hesap planının hesap grupları 

kopyalanıp kendi hesap planımız için kaydedilebilir. Var olan bir hesap planına ait hesap gruplarını 

seçerek kopyala butonuna tıklıyoruz.  
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Gelen ekranda eski hesap planı adını değiştirip kendi hesap planımızı yazıp kaydediyoruz. Böylece 

hesap grupları tanımlanmış oldu. 

 

24.4.1 Devredilen Kar/Zarar Hesabının Tanımlanması 

Gelir gider hesabının arkasına bağlanacak hesabın tanımlaması bu işlemde yapılır. Bunun için aynı 

sekmede Devredilen kar/zarar hesabını tanımla alanını seçiyoruz. 
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Açılan ekranda kendi hesap planımızı girip onaylıyoruz. 

 

Gelir hesabı tipini X olarak belirledik. Çalışacak hesap ise 590 hesabıdır. 
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24.5 Mali Yıl Varyantı Bakımı İşlemi 

Mali yıl varyantlarının bakımını gerçekleştirmek için Mali muhasebe (yeni) -> Mali muhasebe temel 

ayarları (yeni) -> Kitap -> Mali yıl ve kayıt dönemleri -> Mali yıl varyantı bakımı alanı seçilir. 

 

Türkiye’de standart olarak ocak ayı 1. Dönem, şubat 2. Dönem şeklinde ilerleyecekse K4 mali yıl 

varyantı olarak seçilebilir. K4’te 1. Aydan 12. Aya kadar normal dönem, 13-16 arası özel dönem 

şeklinde ayırıyor. Yılın son günü atılan kayıt manuel olarak bu özel dönemlere atılabiliyor. Bakiyeler 
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dönem bazlı raporlanır. Kapanış işlemleri bu özel dönemlerde yapılır. Takvim yılı tıkı atıldığında tarih 

otomatik olarak gelir. Yıla özgü tık atıldığında kaplan yılı, tavşan yılı gibi yıllara özgü varyantlar 

belirlenebilir. 

 

Bir mali yılın dönemlerini incelemek için mali yıl satırını seçip solda yer alan Diyalog yapısı alanında 

Dönemlere çift tıklıyoruz. 
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Bu mali yıl varyantında 1., 2., ve 3. Ayları bir önceki döneme atanmış ve Nisan ayı yani 4. Ayı 1. 

Dönem, mart ayı ise 12. Dönem olarak giriş yapılmış.  

 

Başka bir mali yıl varyantı örneğinde Ocak-Haziran ayları arasını normal dönem olarak, Temmuz-

Aralık ayı arasında atılacak kayıtları da bir sonraki sene olarak atanacaktır. 
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24.6 Mali Yılı Şirket Koduna Atama İşlemi 

Aynı sekmede Mali yıl fark göstergesine şirket kodu tayini alanı seçilir. 

 

Şirket kodumuza standart olarak K4 mali yıl varyantını giriyoruz ve kaydediyoruz. 
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24.7 Kayıt Dönemlerinin Belirlenmesi 

OBY6 işlem kodunda I100 şirketi için yaratılan kayıt dönemi varyantına bakalım. Bu şirket kodu için 

kayıt dönemi varyantı EMEA şeklinde tanımlanmış. 
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OB52 işlem kodu ile Kayıt dönemleri belirleme ekranına gidip EMEA varyantının dönemlerini 

inceliyoruz. 

Burada + işareti tüm hesap türlerini, A duran varlıkları, D müşterileri, K satıcıları, M malları, S ana 

hesapları belirleyen dönem tanımlamaları girilmiş. Bu varyantta 2 senelik bir kayıt dönemi 

belirlenmiş. 

 

Mesela tüm hesaplar için geçerli kayıt dönemini ilk ve son dönemi 2016 yılının 9. Ayı olarak 

belirleyelim. 

 

F-02 ile 10. Aya kayıt atmaya çalışalım. Kayıt dönemi 10. Ay olan bir kayıt atıldığında kayıt döneminin 

bu ay için açılmadığına dair bir ileti alınıyor ve kayıt işlemini gerçekleştirmiyor. 
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Aynı işlemi S ana hesaplar için de yapalım. İlk ve son dönemi 9. Ay 2016 yılına getirelim. 

 

F-02 kayıt ekranında bir öncekiyle aynı kaydı girelim. 10. Dönem S hesabı için açılmadı şeklinde bir 

ileti aldı ve kaydı gerçekleştirmedi. 
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Biz de kendi şirket kodumuz için kayıt dönemi varyantı belirlemek için Mali muhasebe (yeni) -> Mali 

muhasebe temel ayarları (yeni) -> Kitap -> Mali yıl ve kayıt dönemleri -> Kayıt dönemleri -> Açık kayıt 

dönemleri için varyantların tanımlanması alanını seçiyoruz. 

 

Yeni girişler butonuna tıklanır. 
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Varyantı şirket kodumuz ile aynı olarak belirledik. Tanım kısmına da varyant tanımını yaptık ve 

kaydettik. 

 

Oluşturduğumuz bu varyantı şirket koduna atamalıyız. Bunun için aynı sekmede Şirket kodu 

varyantlarını tayin et alanı seçilir. 
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Kendi şirket kodumuzun olduğu satıra oluşturduğumuz varyant atanır ve kaydedilir. 

 

SCC4 işlem koduna gidelim. Burada bizim kullandığımız 800 Client’ına çift tıklayalım.  
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Burada değişikliğe izin verme seçildiğinde canlı ortamda kullanıcının uyarlama ekranını kullanmasını 

engeller. 
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Uyarlama ekranında herhangi bir işlemi seçtiğimizde 800 Client’ının yetkisi olmadığına dair bir ileti 

alır. Ancak görüntüleme modunda görüntüleyebilir. 
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Test sisteminde de değişiklik yapılması kapalı olmalıdır. Çünkü test sisteminde bir değişiklik 

yapıldığında dev sistemiyle uyumlu olmaz.  

Dev sisteminde değişikliklerin otomatik olarak kayıt edilmesi gerektiği seçilmelidir.  

 

Eğer kayıt alınmadan değişiklik yapılır seçilmişse yapılan değişiklikler request almadan kaydedilir. 
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OBY6 işlem kodunda bir şirket kodunda Şirket kodu canlı kullanımda tıkı atılmalıdır. Şirket kodu 

verileri bazı işlem kodlarında kullanıcı tarafından silinebilir. Canlıya almadan önce bu tık atılıp silme 

işlemlerinin engellenmesi sağlanır.  
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24.8 Kayıt Dönemlerinin Açılması ve Kapatılması 

Kendi şirket kodumuza açık ve kapalı dönemlerin belirlenmesi için Mali muhasebe (yeni) -> Mali 

muhasebe temel ayarları (yeni) -> Mali yıl ve kayıt dönemleri -> Kayıt dönemleri -> Kayıt dönemlerinin 

açılması ve kapatılması alanı seçilir. 

 

Yeni girişler butonuna tıklıyoruz. 
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Şirket kodumuz için belirlediğimiz varyantı giriyoruz. Tüm hesap türleri için geçerli olması adına + 

sembolünü giriyoruz. + sembolünde ilk ve son hesap belirtilmez. İlk dönemi, son dönem ve yılı 

belirleyip kaydediyoruz. 

 

24.9 Ana Defter Para Birimlerini Tanımlama  

Şirket kodu için para birimi tanımlaması yapmak istediğimizde Mali muhasebe (yeni) -> Mali 

Muhasebe temel ayarları (yeni) -> Defter -> Ana defter para birimlerini tanımla alanı seçilir. 
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Yeni girişler butonu tıklanır. 

 

Şirket kodumuzu yazıyoruz. Burada 1. Ulusal para birimi alanı değiştirilemez alan olarak geliyor. 

Çünkü şirket kodu para birimini otomatik olarak bulup buraya getirecek. 
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2. ulusal para birimi alanına para birimi tipi alanına 60 girip diğer bilgileri de girdikten sonra entera 

bastığımızda şirket para birimini getiriyor. Biz şirketi tanımlarken para birimini TRY olarak 

belirlemiştik. Bu yüzden PB alanı TRY olarak geldi. 
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Eğer şirket tanımında para birimini JPY olarak değiştirirsek ek ulusal para birimi alanında para birimi 

JPY olarak değişecektir. 

 

60 tipi para birimi için 2. Ulusal para birimi JPY olarak değişti. 
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30 tipi para birimini seçtiğimizde SCC4 işlem kodundaki Client’a bağlı standart para birimini getiriyor. 

 

 

40 para birimini seçersek para birimi olarak doları atadı. Bu bilgiyi nerden aldığını bulmak için SAP 

ülke tanımlama ekranına gidiyoruz. 
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SAP NetWeaver -> General settings -> Set Countries -> MySAP sisteminde ülke tanımla alanını 

seçiyoruz. 

 

Bu ekranda konumlandırmadan TR alanını buluyoruz ve çift tıklıyoruz. 
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Türkiye için oluşturulmuş bilgileri bu ekranda görüntülüyoruz. Burada sağlam para birimi yani 40 para 

birimi tipi için USD olarak ayarlanmış. Bu yüzden biz 40 tipini girdiğimizde sistem otomatik olarak USD 

para birimini buldu.  

Endeks para birimi alanı da 50 para birimi tipinin arkasında çalışıyor.  

24.10 Alan Durum Varyant Bakımının Yapılması 

SAP sisteminde bilgi girişi yapılan tüm ekranlar standart değildir ve bilginin niteliğine göre ekranların 

düzenlenmesi söz konusudur. Alan durum grubu, muhasebe belgesi girişinde hangi alanın zorunlu, 

hangi alanın seçimlik ya da gizli olduğunu belirlemektedir.  

Sistemde hesap tanımlama esnasında hesap ana verisinde (FS00) belirlenen alan durum grubu, 

hesabın ekranının nasıl bir düzende olacağını yani sistemde olan alanların hangilerinin zorunlu giriş 

alanı, hangilerinin isteğe bağlı giriş alanı olacağını ve hangi alanların gizleneceğini belirleyecektir. Yani 

bir hesabın ana verilerinin bakımı ve görüntülenmesi alan durum grubu aracılığıyla denetlenmektedir.  

Alan durum varyantını yeniden oluşturmak yerine var olan standarttaki bir varyantı kopyalamak daha 

kolay olacaktır. Alan durum varyantı şirketlere göre farklı bir varyant oluşturulmalıdır. Yoksa bu 

varyant üzerinde yapılan bir değişiklik bu varyantı kullanan diğer bir şirketi de etkileyecektir. 
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Alan durum varyantı bakımını yapmak için Mali muhasebe (yeni) -> Mali muhasebe temel ayarları 

(yeni) -> Kitap -> Alanlar -> Alan durum varyantlarını tanımla alanını seçiyoruz. 

 

Alan durum varyantlarından standarda uygun bir varyantı seçip kopyala butonuna tıklıyoruz. Böylece 

kopyalanacak varyantın içindeki alan durumlarını kendi varyantımız olarak atayacağız. 
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Kopyalanacak alan durum varyant adını BT02 olarak durum tanımına da şirket adını yazarak alan 

durumu olduğunu belirttikten sonra entera basıyoruz. Gelen ekranda tümünü kopyala seçeneğini 

seçiyoruz. Böylece tüm tanımları da kopyalamış oluyoruz.  
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Kopyaladığımız alan durum varyantını görüntüledikten sonra kaydet butonuna tıklıyoruz. 
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Oluşturduğumuz bu alan durum varyantını şirket koduna atamamız gerekiyor. Aynı alanda Şirket 

kodunun alan durum varyantına tayini alanını seçiyoruz. 
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Şirket kodumuzu Konumlandır butonundan bularak karşısına oluşturduğumuz alan durum varyantını 

yazıp kaydediyoruz. 

 

24.11 Defter Tanımlama 
Yapılan tüm bakım işlemleri ana defter için geçerlidir. Paralel defterlere kayıt atılacaksa paralel 

defterler için de bakım yapılmalıdır. Burada öncelikle sistemde kullanılacak ana defter belirlenmelidir. 

Mali muhasebe (yeni) -> Mali muhasebe temel ayarları (yeni) -> Kitap -> Defter -> Defteri kebir 

muhasebesi için defterleri tanımla alanı seçilir. 
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Bu ekranda 0L defterini ana defter olarak seçiyoruz ve bunun için Ana defter tıkını atıyoruz. ZF defteri 

de yardımcı defter olarak belirlendi. Kaydet butonuna tıklıyoruz. Defteri kebirde iki tane ana defter 

seçemeyiz.  
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Aynı alanda yardımcı defterlerin şirket kodunda kullanımını sağlamak için bakımını yapıyoruz. 

Yardımcı defterleri tanımla ve etkinliklerini kaldır alanı seçilir. Gelen ekrana yardımcı defter olarak 

belirlediğimiz ZF defteri girilir ve onaylanır. 
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Yeni girişler butonuna tıklayıp şirket kodunu girip entera bastığımızda sistem şirket adı ve şirket kodu 

para birimini getiriyor. Euro ve dolar paralel para birimlerini de ekleyip kaydediyoruz. Mali yıl 

varyantını bu ekranda girmezsek şirket kodu verilerinden mali yıl varyantını alır.  
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Aynı alanda Defter grubunu tanımla alanı seçilir. 

 

Bu ekranda belirlediğimiz yardımcı defter satırını seçip Defterlerin tayini alanına çift tıklayalım. 
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Burada bir defter temsili defter olarak seçilmelidir. Temsili defterine göre kayıt dönemleri ve kayıt 

açık mı kapalı mı bu defterin ayarlarından sistem tarafından kontrol ediliyor. 
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24.12 Belge Numara Alanlarının Tanımlanması 
Yardımcı defter için belge türü tanımlaması yapmalıyız. Mali muhasebe (yeni) -> Mali muhasebe 

temel ayarları (yeni) -> Belge -> Belge türleri -> Defteri kebir görünümü belge türlerini tanımla alanı 

seçilir. Açılan ekranda yardımcı defterimizi girip onaylıyoruz. 
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Öncelikle yardımcı defter için belge türü seçip bu belge türü için bir numara alanı atamalıyız. ZF 

yardımcı defteri için Z1 numara alanını belirledik. Bu numara alanı şirket kodu için değil client bazlıdır. 

Kaydet butonuna tıklıyoruz. 

 

Ana deftere atılacak kayıtlarda belge türüne göre belge numara alanı tanımlanmalıdır. Bunun için 

Belge numara alanları -> Giriş görünümü belge numara alanlarını tanımla alanı seçilir. 
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Şirket kodu girilir ve Aralıkları değiştir butonuna tıklanır. 

 

Yeni girişler butonu tıklanır. Numara aralığı SA belge türü için 01 olduğundan 01 yazılır. O belge 

aralığının geçerli olacağı yıl girilir. Alt sınıra belgenin hangi numaradan başlayacağı, son numara 

alanına da girilebilecek son belge numarası yazılır. ZF defteri için Z1 numara aralığı oluşturduğumuz 

için bu numara alanını da giriyoruz. 
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Paralel defter için de belge türüne göre numara alanı atanmalıdır. Defteri kebir görünümünde 

belgeler -> Defteri kebir görünümünün belge numara alanı tanımla alanı seçilir. 

 

Şirket kodu girildikten sonra Aralıkları değiştir butonu tıklanır. 
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Aralık ekle butonuna tıkladıktan sonra ZF defteri için belirlediğimiz Z1 numara alanını girip numara 

aralığını belirliyoruz. 

 

24.13 Tolerans Gruplarının Tanımlanması 

Burada kullanıcının ne kadarlık bir tutarda belge girebileceğini sınırlarız. Biz her kullanıcının yüksek 

miktarda bir fatura girmesini istemeyiz. Burada kullanıcı bazında tutar sınırlaması gerçekleştirebiliriz. 

Bunun için Mali muhasebe (yeni) -> Mali muhasebe temel ayarları (yeni) -> Belge -> Tolerans grupları 

-> Çalışanlar için tolerans gruplarının tanımlanması alanı seçilir. 
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Ekranda yeni girişler deyip kendi şirket kodumuzu giriyoruz. Belge başına tutar alanına bir belge 

oluşturulurken en fazla ne kadarlık bir belge atılabileceğini sınırlar. Cari hesap başına tutarda da cari 

hesaplara kayıt atarken girilecek en fazla tutar sınırlanmış olur. Mesela müşteriye borç kaydı atılıyorsa 

en fazla ne kadarlık bir belge girilebilir burada belirleniyor. Türkiye’de nakit indirimi belge üzerinden 

pek kullanılmadığı için alan boş bırakılabilir. Geçerli ödeme farkları alanında da eğer bir müşteriye 

indirim uygulandıysa bu indirimin ne kadarlık bir toleransa sahip olabileceği bilgisi girilir. 

 

Eğer bir grup oluşturulursa sadece bu grubun içindeki kullanıcılar bu toleransa sahip olacaktır. Grup 

belirlendikten sonra istenilen kullanıcıların bu gruba atanması gerekiyor. Bunun için Tolerans 

gruplarının altında yer alan Kullanıcı/tolerans grupları tayini alanı seçilir.  
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Açılan ekranda Yeni girişler butonuna tıklanıp belirlenen tolerans grubu yazılıp hangi kullanıcılar bu 

gruba atanacaksa girişler yapılır ve kaydedilir. 
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24.14 Şirket Kodu Uyarlamalarından Sonra Kayıt Atılabilmesi için Yapılacak Aşamalar 

Yapılan tüm bu uyarlamalardan sonra öncelikle şirket kodu için hesap açılması gerekir. İlk açılacak 

hesap 590 dönem net kârı hesabı olmalıdır. Bu hesap işletmenin faaliyet dönemine ilişkin vergi 

sonrası net kâr tutarının izlendiği hesaptır. FS00 ana hesap düzenleme ekranında şirket kodunu girip 

ana hesap alanına 590 hesabını yazıp Yarat butonuna tıklıyoruz. 

 

Ana hesaba göre ana hesap grubunu belirliyoruz ve bilanço hesabı olarak seçiyoruz. Metin alanına 

hesapla ilgili bilgiyi giriyoruz. 
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Denetim verileri sekmesinde Hesap para birimi şirket kodu para birimi ile aynı olmalıdır. Münferit 

kalem görüntüsü tıkını atıp sıralama anahtarını belirliyoruz. 
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Giriş/banka/faiz sekmesinde alan durum grubunu genel alanlar için G001 alan durumunu seçiyoruz. 

Hesap ayarları yapıldıktan sonra kaydet butonuna tıklanır. 
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İkinci açılacak hesap ödenmemiş sermaye hesabı olmalıdır. Kurucular tarafından işletme için sağlanan 

sermaye kaydı bu hesaba atılmalıdır. FS00 ekranında şirket kodunu girip 501 ödenmemiş sermaye 

hesabı açılır. Hesap grubu seçilip bilanço hesabı olarak seçildikten sonra hesabın tanımı girilir. 
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Denetim verileri sekmesinde hesap para birimi şirket kodu para birimi ile aynı girilmelidir. münferit 

kalem görüntüsü tıkı atılıp sıralama anahtarı seçilir. 
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Giriş/banka/faiz sekmesinde alan durum grubu genel alanların olması için G001 alanı seçilir. Kaydet 

butonuna tıklanır. 
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Para akışının gerçekleşmesi için banka hesabı açılmalıdır. FS00 ekranında şirket kodunu girip 102 

banka hesabı oluşturuyoruz. Hesap grubu belirlenip bilanço hesabı seçildikten sonra banka hesabının 

banka ayrıntıları girilir. 



500 
 

 

Denetim verileri sekmesinde hesap para birimi şirket para birimi ile aynı girilip vergi kategorisi alanına 

* sembolü girilerek tüm vergi türlerinde kayıt atılabileceği gösterilir. Vergi göstergesi zorunlu değil tıkı 

atılarak vergi göstergesi girmeden de kayıt atılabileceği belirtilir. Münferit kalem görüntüsü tıkı 

atılmalıdır ve sıralama anahtarı seçilir. 
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Giriş/banka/faiz sekmesinde alan durum grubu banka hesapları için olan G005 alanı seçilir. Kaydet 

butonuna tıklanır. 
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Bu hesaplar açıldıktan sonra sermaye hesabına alacak atıp karşısında banka hesabına borç atıyoruz. 

Biz SA belge türü için uyarlama yapmıştık, bu belgeyi seçiyoruz. Şirket kodunu ve para birimini 

giriyoruz. Belge başlık metin alanına girilen belge ile ilgili bilgi girilir. 50 kayıt anahtarı ile ödenmemiş 

sermaye hesabına alacak kaydı atıyoruz.  
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Sermaye tutarını girip metin alanına açıklama girildikten sonra 40 kayıt anahtarı ile banka hesabına 

borcu giriyoruz. 
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Tutar alanına * sembolü ile ve metin alanına + sembolünü girerek bir önceki kalemle aynı bilgilerin 

getirilmesini sağlıyoruz ve simülasyon butonuna tıklıyoruz. 

 

Kalemleri görüntüledikten sonra belgeyi kaydediyoruz. 
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Kaydetme işlemi için öncelikle Belge ayrıştırma uyarlama adımının gerçekleştirilmiş olması gerekiyor. 

Bunun için SPRO uyarlama ekranında Mali muhasebe (yeni) -> Defteri kebir muhasebesi (yeni) -> 

Ticari işlemler -> Belge ayrıştırması -> Belge ayrıştırmasını aktifleştir alanına gidilir.  

 

Solda yer alan Her şirket kodu için etkinliğin kaldırılması alanına çift tıklanır. 
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Konumlandırma yapılarak şirket kodu bulunur ve Etkin değil tıkı atılır. İşlem kaydedilir. 
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SE16N tablolar ekranında FAGLFLEXA tablosunu girelim. Şirket kodunu girip yürütelim. 
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Hem 0L ana deftere hem ZF yardımcı deftere kaydın gittiğini görüyoruz. Belge numarasını bizim 

belirlediğimiz kurala göre atadığını görüyoruz. 

 

Defter bazlı IFRS düzeltme kaydı atalım. Defter bazlı kayıt FB01L işlem kodu ile atılmaktadır. Defter 

grubu genel kayıt ekranında şirket kodu, para birimi girilip yardımcı defter seçilir. Biz bakımını 

yaparken yardımcı defteri ZF olarak belirlemiştik. Belge için açıklama metni girilir. 40 kayıt anahtarı ile 

ödenmemiş sermaye hesabına borç atıyoruz. 
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Sermaye hesabında geri alınmak istenen tutar yazılır. Belge ile ilgili açıklama girildikten sonra 50 kayıt 

anahtarı ile banka hesabına alacak kaydı atılır. 



510 
 

 

2.kalemde tutar ve metin alanları aynı olması için * ve + sembolleri girildikten sonra simülasyon 

butonuna tıklanır. 

 

Kalemler görüntülendikten sonra belge kaydedilir. 



511 
 

 

SE16N işlem kodu ile tablolar ekranına gidelim ve defter bazlı attığımız kaydı FAGLFLEXA tablosunda 

şirket kodunu girip görüntüleyelim. Belgeyi yardımcı deftere attığımız için önceki kaydın belge 

numarasından farklı bir numara alanı ile kaydı gerçekleştirdiğini görüyoruz. 

 

24.15 Müşterilere İlişkin Uyarlama Adımları 
Bir müşteri ana verisi oluştururken bu müşteriyi bir hesap grubuna atamamız gerekir. Hesap grupları 

uyarlama esnasında oluşturulur ve aşağıdakileri kontrol eder: 

 Müşterilerin oluşturulduğu numara aralığı 

 Şirket kodu ve aktivite sayesinde belirtilen kurallarla birlikte müşteri ana verisindeki alan 

durumu 

Uyarlama esnasında müşteri hesap grubunu tanımlamak için Mali muhasebe (yeni) -> Müşteriler ve 

satıcılar muhasebesi -> Müşteri hesapları -> Ana veriler -> Müşteri ana verilerini yaratma hazırlıkları -

> Müşterilere ilişkin hesap gruplarının tanımlanması menüsü izlenir.  

Şirket müşterilerini nasıl gruplamak istiyorsa buna göre bir grup alanı belirleyip bu hesap grubunu 

tanımlamalıdır. Gelen ekranda yeni girişler diyoruz. Hesap grubunu YIGI olarak belirledik ve tanımına 

İç Piyasa Müşterileri şeklinde belirledik. Hesap grubunu arızî müşteriler için kullanmak istiyorsanız 

Arızî hesap onay kutusunu işaretleyin. Bu durumda adres bilgisi belge düzeyinde belirtilir;  yani arızî 

müşteriye her kayıtta farklı adres tanımlanabilir. İlgili adres bu veriden okunur ve KDV raporunda 

görüntülenir. Çıktı şeması için Satış ve Dağıtım modülü ile bağlantılıdır. Alan durumunu belirlemek 

için aşağıdaki 3 satırdan birine çift tıklayabilirsiniz: 

 Gelen veriler: KNA1 (müşteri ana verileri-şirket kodu) tablosunda saklanır ve her bir müşteri 

için tekildir. 
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 Şirket kodu verileri: KNB1 (müşteri ana verileri-şirket kodu) ve KNB5 (müşteri ana veriler-ihtar 

verileri) tablosunda saklanır ve şirket koduna bağlıdır. 

 SD verileri: Satış ve dağıtım ile ilgili verileri içerir, genelde müşteri ana verisinin bu alanı Satış 

ve Dağıtım modülünün sorumluluğundadır. 

 

Sistem her seviye için alanlara ayrılmıştır, tüm grupları gösterir. Alan durum grubu bakım ekranına 

ulaşmak için gruplardan birine çift tıklanır. Her bir satır bir alanı veya alanların alt grubunu temsil 

eder. Eğer ilgili satır alanlarının bir alt grubu temsil ediyorsa alt grupta yer alan tek bir alan için değil, 

alt grup için alan durumu tanımlayabilirsiniz. Tanımlayabileceğiniz alan durumları Gizle, Zorunlu giriş, 

İsteğe bağlı giriş ve Görüntüle şeklindedir.  
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**FI ve SD modülleri müşteri ana verilerini; özellikle genel verileri paylaşır. Bu nedenle hesap grubu 

yapılandırmasında herhangi bir değişikliğin her iki modülün uzmanlarının işbirliği içinde yapılmış 

olması önemlidir.  

Müşteri hesapları için numara alanları yaratılmalıdır. Belirlenen bu numara alanına göre müşteri 

yaratıldığında müşteri numarası atanır. Bunun için Müşteri ana verilerini yaratma hazırlıkları -> 

Müşteri hesapları için numara alanlarının yaratılması alanı seçilir. 
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İlk önce müşteri numara alanlarını görüntüleyelim. 

 

13 numara alanını uygun olarak belirledik. 
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Müşteri hesap grubunu YIGI olarak oluşturmuştuk. YIGI grubuna belirlediğimiz 13 numara alanını 

atamalıyız. Numara alanlarının müşteri hesap grubuna tayini menüsü seçilir. 

 

YIGI müşteri grubuna numara aralığı olarak 13’ü giriyoruz ve kaydediyoruz. 
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Müşteri hesabı oluşturmadan öncelikle müşteri hesabına bağlanacak mutabakat hesabı 

oluşturulmalıdır. FS00 ekranında 120’li müşteri hesabını oluşturuyoruz. Şirket kodumuzu yazıp yarat 

butonuna tıklıyoruz. Hesap grubunu seçip bilanço hesabı olarak belirliyoruz. Metin alanına hesapla 

ilgili gerekli bilgiyi giriyoruz. 
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Denetim verileri sekmesinde Hesap para birimine şirket kodu para birimi ile aynı giriyoruz. Burada 

önemli olan mutabakat hesabı olduğunu belirtmek için Hesap türü için mutabakat hesabı alanında D 

Müşterileri seçmektir. Münferit kalem görüntüsü tıkı atılıp sıralama anahtarı müşteri numarası olarak 

seçildi. 
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Giriş/banka/faiz sekmesinde alan durum grubu Mutabakat hesapları olan G067 seçiyoruz ve 

kaydediyoruz. 
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FD01 işlem kodu ile müşteri yaratma ekranına gidelim. Hesap grubu alanında belirlemiş olduğumuz 

YIGI’yi girelim ve şirket kodumuzu yazıp onay butonuna tıklayalım. 



520 
 

  

Adres ekranında hitap biçimini Şirket olarak seçebilir. Müşterinin adını giriyoruz. Müşterinin adres 

bilgileri de girilir. 

 

Denetim verileri sekmesinde Vergi numarası 1 ve Vergi numarası 2 alanlarını belirtmek zorundayız. 

Vergi numarası 1 alanına vergi dairesi bilgisi girilir. vergi numarası 2 alanına vergi numarası girilir. 
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**Eğer bu müşteri aynı zamanda bu şirketin satıcısıysa Satıcı alanına satıcı numarası girilip müşteri ve 

satıcı carisi birleştirilebilir. 

Bu bilgiler girildikten sonra ikon çubuğunda yer alan Şirket kodu verileri butonuna tıklıyoruz. Burada 

oluşturduğumuz mutabakat hesabını bu müşterinin mutabakat hesabı alanına giriyoruz. Sıralama 

anahtarını müşteri numarası olarak girdik. 

 

Ödeme işlemleri sekmesinde ödeme koşulunu F4 yaparak 30 gün vadeli olan 8030 ödeme koşulunu 

belirledik. Kayıt atarken otomatik olarak vade tarihi 30 gün sonrası olarak ekrana gelecektir. Ödeme 

biçimini H olarak belirledik. Sistemde H havale işlemini gösteriyor. Ödeme tarihçesini kaydet tıkı 
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atılarak ödeme bilgilerinin ayrı bir şekilde tutulmasını ve raporlanmasını sağlar. Bu bilgiler girildikten 

sonra müşteri kaydedilir. 

 

Müşteri yaratıldıktan sonra FD09 işlem kodunda oluşturulan müşteri hesabı onaylanmalıdır. Bu 

onaylama işlemini kullanıcı kendisi yapamaz. Başka bir kullanıcı sizin oluşturduğunuz bu müşteriyi bu 

ekranda onaylamalıdır.  

Müşteri hesabı yaratıldıktan sonra bu müşteriye kayıt atabilmek için 600’lü gelir hesabı oluşturmamız 

gerekiyor. FS00 işlem kodunda 600 hesabını yazıp şirket kodunu girdikten sonra yarat butonuna 

tıklıyoruz. Hesap grubu girilip gelir tablosu hesabı seçilir. Metin alanına hesap bilgisi girilir. 
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Denetim verileri sekmesinde hesap para birimi şirket kodu para birimi ile aynı girilir. Vergi kategorisi 

girilebilmesi için * sembolü konulur ve vergi göstergesi zorunlu değil tıkı atılır. Münferit kalem 

görüntüsü tıkı atılır ve sıralama anahtarı müşteri numarası olarak seçilir. 
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Giriş/banka/faiz sekmesinde alan durum grubu genel veriler için G001 alanı seçilir ve hesap 

kaydedilir. 
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Artık müşteri hesabına fatura belgesi girilebilir. F-02 işlem kodunda müşteri fatura belgesi girelim. 

Belge türünü müşteri faturası gireceğimiz için DR olarak seçiyoruz. Şirket kodu ve para birimini 

giriyoruz. DR belge türü için Referans alanı zorunludur ve referans numarasını giriyoruz. Belge başlık 

metni alanına Müşteri Faturası olarak girdik. 01 kayıt anahtarı ile yeni oluşturduğumuz müşteri 

hesabına borç kaydı atıyoruz. 
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Fatura tutarını giriyoruz. Biz bu müşteri hesabı için ödeme koşulunu daha önce belirlemiştik ve kayıt 

ekranında bu ayarın otomatik yer aldığını görüyoruz. 50 kayıt anahtarı ile gelir hesabına alacak kaydı 

oluşturuyoruz. 
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2. kalemde de tutar ve metin alanlarının önceki kalemle aynı olması için sırasıyla * ve + sembollerini 

girip simülasyon butonuna tıklıyoruz. 
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Kalemler görüntülendikten sonra belge kaydedilir. Böylece müşteriye fatura kaydını gerçekleştirmiş 

olduk. 

 

Fatura girerken valör tarihini sistemin otomatik olarak faturanın girildiği tarih olarak getirmesini 

istiyorsak uyarlama ekranında Mali muhasebe (yeni) -> Mali muhasebe temel ayarları (yeni) -> Belge -

> Varsayılan değerler -> Valör tarihi önerisi alanı seçilir. 
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Konumlandırmadan kendi şirket kodumuzu bularak Valör tarihi önerisi tıkını şirket kodunun 

karşısında atıp kaydediyoruz. Böylece fatura girerken valör tarihi kayıt tarihi ile aynı olacak ve sistem 

tarafından otomatik olarak ekrana gelecektir. 
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24.16 Satıcılara İlişkin Uyarlama Adımları 

Bir satıcı ana verisi oluştururken bu satıcıyı bir hesap grubuna atamalıyız. Hesap grupları uyarlama 

esnasında oluşturulur ve aşağıdakileri kontrol eder: 

 Satıcıların oluşturulduğu numara alanları 

 Şirket kodu ve aktivite seviyesinde belirtilen kurallarla birlikte satıcı ana verisinde alan durum 

grubu 

Satıcı hesap grubunu tanımlamak için Mali muhasebe (yeni) -> Müşteriler ve satıcılar muhasebesi -> 

Satıcı hesapları -> Ana veriler -> Satıcı ana verilerini yaratma hazırlıkları -> Satıcılara ilişkin hesap 

gruplarının tanımlanması alanı seçilir. 
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Açılan ekranda Yeni girişler butonuna tıklayalım. Satıcı hesabı ana verileri genel veriler, şirket kodu 

verileri ve satın alma organizasyonu verileri olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Hesap grubu ise 

satıcıya şirket kodu düzeyinde tayin edilmektedir. Böylece bir satıcının hesap grubunun tüm şirket 

kodlarında ve satın alma organizasyonlarında aynı olması sağlanmaktadır. 

Genel veriler: Satıcının adı, ticari ünvanı, iletişim bilgileri, vergi detayları vb. verileri içermektedir. 

Şirket kodu verileri: Şirket kodu düzeyinde, şirket koduna özgü verileri içermektedir. İlgili 320’li 

muhasebe hesabı, ödeme koşulları, ödeme biçimleri vb. verileri içermektedir. 

Satın alma organizasyonu verileri: Satıcının satın alma modülü (MM) ile ilgili verilerini içermektedir.  

Yeni bir satıcı grubu yaratmak için Hesap grubu belirlenir ve hesap grubunun tanımı girilir.  
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Alan durumu ise hesap grupları bazında hesap grupları bazında satıcı ana verilerinin meydana 

getirilmesi, değiştirilmesi görüntülenmesi esnasında ana verilerin üzerindeki hangi alanın zorunlu, 

hangi alanın isteğe bağlı veya gizli olacağını belirlemektedir. 

 

Satıcı hesabı oluşturulurken bu satıcıya atanacak satıcı numarasını belirlemek için Satıcı ana verilerini 

yaratma hazırlıkları alanı altında Satıcı hesaplarına ilişkin numara alanlarının yaratılması alanı seçilir. 
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Uygun bir numara aralığı belirlemek için numara alanlarını görüntüleyelim. 

 

03 numara alanının satıcı hesabı için uygun olabileceği seçilir. Eğer biz numara alanına harici tıkını 

atarsak numara alanına bizim manuel olarak numarayı gireceğimizi söyler. Mesela satıcı carisine 

personele bağlayacağımız zaman personel sicil numarasını manuel olarak girmek isteriz. Böyle bir 

durumda harici tıkını atmalıyız. Böylece sistem bir sonraki personel için personel numarasını nümerik 

olarak belirlemez. 
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Belirlenen bu numara alanını satıcıya ilişkin hesap grubuna atamamız gerekiyor. Numara alanlarının 

satıcılara ilişkin hesap gruplarına tayini alanı seçilir. 

 

Konumlandırmadan daha önce oluşturduğumuz satıcı hesap grubunu bulup karşısına 03 numara 

alanını giriyoruz ve kaydediyoruz. 



535 
 

 

Satıcı için uyarlama işlemlerini gerçekleştirdikten sonra satıcı hesabı oluşturabiliriz. Satıcı hesabını 

oluşturmadan önce satıcıya bağlayacağımız mutabakat hesabını yaratmalıyız. FS00 ekranında 320 

mutabakat hesabı oluşturuyoruz. Şirket kodunu ve hesap numarasını girip yarat butonuna tıklıyoruz. 

Hesap grubu seçilip bilanço hesabı olarak belirlenir. Hesabın tanımı yapılır. 



536 
 

 

Hesap para birimi şirket kodu para birimi ile aynı girilir. Hesap türü için mutabakat hesabı K Satıcılar 

seçilmelidir. Böylece bu mutabakat hesabını satıcı hesabına bağlayabiliriz. Münferit kalem görüntüsü 

tıkı atılır ve sıralama anahtarı satıcı numarası olarak seçilir. 
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Giriş/banka/faiz sekmesinde alan durum grubu mutabakat hesabı olan G067 seçilir ve hesap 

kaydedilir. 



538 
 

 

FK01 işlem kodu satıcı hesabı oluşturmayı sağlar. FK01 ekranında şirket kodunu ve hesap grubunu 

giriyoruz. Satıcı alanını boş bırakıyoruz. Çünkü sistemin satıcı numarasını atamasını istiyoruz. Entera 

basıyoruz. 
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Satıcı oluşturma ekranında satıcının adını girelim. Arama dizilimi alanına satıcı için anahtar sözcüğü 

girelim. Bu satıcıyı ararken daha kolay bulmamızı sağlayacaktır. Ülke alanını TR olarak girdik. Dili TR 

olarak seçtikten sonra bir sonraki sayfaya geçiyoruz. 

 

Denetim verileri sekmesinde vergi numarası 1 alanına satıcının vergi dairesini, vergi numarası 2 

alanına vergi numarasını giriyoruz. Bir sonraki sayfaya geçiyoruz. 
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Hesap yönetimi sekmesinde satıcı için mutabakat hesabını giriyoruz.  
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Ödeme işlemleri ekranında ödeme koşulunu belirliyoruz. Ödeme koşulunu 30 gün vadeli olan 8030 

olarak seçtik. Çift fatura kontrolü tıkını atıyoruz. Bu tık ile aynı verileri birden fazla girip girmediğimizi 

kontrol edebiliyoruz. Böylece bir faturanın birden fazla girilmesi sistem tarafından engellenmiş 

oluyor. Satıcı hesabını kaydediyoruz. 
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Fatura kaydı oluşturabilmek için bir gider hesabının oluşturulması gerekmektedir. FS00 ekranında 770 

gider hesabı oluşturuyoruz. Şirket kodu ve hesap numarasını girip yarat butonuna tıklıyoruz. Hesap 

grubu seçilip gelir tablosu hesabı olarak belirlenir. Hesabın tanımı yapılır. 
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Denetim verileri sekmesinde hesap para birimi ŞK para birimi ile aynı girilir. Münferit kalem 

görüntüsü tıkı atılıp sıralama anahtarı kayıt tarihi seçilir. 
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Giriş/banka/faiz sekmesinde alan durum grubu genel verilerin yer aldığı G001 seçilir ve hesap 

kaydedilir. 
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Artık F-02 ekranında satıcı fatura belgesi oluşturulabilir. Faturayı girerken belge türünü satıcı faturası 

olduğu için KR seçiyoruz. Şirket kodu ve para birimini giriyoruz. Fatura kaydı oluşturduğumuz için 

referans numarasını referans alanına girmeliyiz. Belge başlık metnine girilen belge ile ilgili bilgi girilir. 

31 kayıt anahtarı ile oluşturduğumuz satıcı hesabına alacak kaydı atıyoruz. 
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Faturanın tutarı girilir. Ödeme koşulu ve vade günü satıcı oluştururken belirlediğimiz için ekrana 

otomatik olarak gelmiştir. Metin alanına fatura bilgisi girilir. 40 kayıt anahtarı ile gider hesabına borç 

kaydı atılır. 
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Tutar ve metin alanının bir önceki kalem ile aynı olması için sırasıyla * ve + sembollerini girip 

simülasyon butonuna tıklıyoruz. 
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Kalemleri görüntüleyip belgeyi kaydediyoruz. 

 

Yeni bir satıcı oluşturmayıp var olan bir satıcıyı şirket kodunda genişletmek istiyorsak FK01 satıcı 

yaratma ekranında başka bir şirket kodunda yaratılan bir satıcı hesabını seçip kendi şirket kodumuzda 

da kullanabiliriz. I100 ş2irket kodundaki bir satıcıyı seçelim. Şirket koduna I100, hesap grubuna YIGI 

yazıp satıcı alanında F4’e basarak bu şirket kodundaki satıcıları aratalım. Satıcılardan birini seçelim. 
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Satıcıyı seçtikten sonra şirket koduna kendi şirket kodumuzu girelim. Bu satıcı daha önce açıldığı için 

hesap grubunu girmeye gerek yoktur.  

 

Entera bastıktan sonra satıcının genel verileri ortak olduğu için doğrudan mutabakat hesabını 

gireceğimiz ekran geldi. Satıcıya mutabakat hesabını bağlıyoruz. 
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Ödeme koşulunu girelim ve çift fatura kontrolü tıkını atalım ve hesabı şirket kodumuzda kaydedelim. 

Böylece satıcı hesabını kendi şirket kodumuzda genişletmiş olduk. Satıcının numarası I100 şirket 

kodundaki satıcı numarası ile aynı numarada şirket kodumuzda oluştu. 
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24.17 SAP’de İleti Ayarları 

Satıcı hesabı oluştururken çift fatura kontrolü tıkı atmıştık. Bu tık bize bir faturayı bir daha girmemize 

engel olması için atılmıştı. Bu satıcı hesabına bir fatura belgesi kaydedelim. Daha sonra aynı tarih ve 

aynı referans numarası ile tekrar kayıt atmak istediğimizde sistem bu belgenin daha önce girildiğine 

dair ileti oluşturdu. 
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İletiye çift tıkladığımızda iletinin detaylarına ulaşıyoruz. Bu standart bir SAP iletisidir. İleti numarası 

F5117 olarak geldi. Bu ileti numarasının son üç rakamı ileti numarasını, F5 ise ileti sınıfını gösterir. 

 

İletileri görüntüleme ekranına SE91 işlem kodu ile gidilir. İleti sınıfı alanına F5, numara alanına da 

117’yi giriyoruz. Görüntüleme butonuna tıklıyoruz. 
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117 iletisinin içinde ileti girilmiş ve değişkenlerle kontrol ediliyor. Bu değişkenleri sistemden belge 

numarası, şirket kodu, mali yıldan alarak iletiye getiriyor. İletinin yanındaki tık atılmamışsa bu iletinin 

ayrıntısı olduğu ve yönlendirmeye sahip olabileceğini gösterir. Eğer tık atılmışsa iletinin ayrıntısı 

olmadığı anlaşılır ve yeterli bilgi ileti başlığında yer almaktadır. 
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SE91 ekranında iletinin hangi programlarda geçtiğini bulmak için liste butonuna tıklıyoruz. 

 

Bu ileti sınıfının hangi programlarda kullanıldığını görmek için gelen ekrana sınıf ve ileti girilip 

onaylanır. 
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Çağırılan programları burada görüyoruz. 

 

Programın yanındaki iletiye çift tıkladığımızda kod satırını görüntülüyoruz. Hatanın geçtiği kodu bulup 

düzenleme yapılabilir. 

 

Hata mesajını uyarıya çevirmek için OBA5 işlem koduna gidilir. Gelen ekranda ileti sınıfı girilip 

onaylanır. 
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İleti numarası girilip ileti hataya veya uyarıya çevrilebilir. Eğer uyarı verip devam edilmesi isteniyorsa 

W (uyarı) harfi girilir. Hata olarak verip işlemin devam edilmesi istenmiyorsa E (hata) harfi girilmelidir. 
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25. SAP’de LSMW ile Toplu Girdi Oluşturma 
LSMW, SAP sistemine non-SAP yapılardan veri aktarılması ( data migrasyonu) için kullanılan araçtır. 

Bu aktarım tek seferlik bir aktarım olabileceği gibi peryodik olarak çalışan bir aktarım olabilir.En sık 

yapılan aktarımlara örnek olarak,ana hesap, müşteri anaverileri, malzeme anaverileri, fiyat listeleri, 

stoklar, bakiyeler verilebilir. 

LSMW ile toplu olarak yapılması istenen işlem için Record ( Kayıt ) oluşturulur. Excel vb. tablolarda 

hazırlanan veriler sistem içerisine aktarımı sağlanır. Biçimlendirme ile kaynak veri yapıları hedef veri 

yapılarına dönüştürülür. Alınan verilerle toplu olarak işlemlerin gerçekleştirilir, kayıtlar oluşturulur. 

Örneğin binlerce müşteri anaverisinin sistem üzerinde tek tek oluşturulmasının zaman ve iş yükü 

açısından mümkün olmaması nedeniyle  toplu olarak, bu verilerin aktarılması gerekmektedir. Bu 

işlem için tüm müşteri bilgilerini içeren excel listesi hazılanarak, 

sisteme aktarımı ile tüm müşteri anaverisinin sistemde oluşturulması sağlanmaktadır. 

Aktarımın gerçekleştirilmesi için genel olarak aşağıdaki adımlar izlenir. 

 LSMW işlem kodu ile uygulama başlatılır. 

 Bir proje oluşturulur. 

 Aktarımın yapılacağı işlem ( Record ) kaydedilir. 

 Aktarılacak alanlar tanımlanır. 

 Veri dönüşüm kuralları tanımlanır. 

 Dosya adı tanımlanır. 

 Sistem PC’den dosya yüklenir. 

 Biçimini düzeltmek için dönüştürme yapılır. 

 Toplu kayıtların oluşturulması için aktarım çalıştırır. SM35 işlem kodu aktarımın çalıştırılması 

mümkündür. 

Diğer bir deyişle LSMW projeleri bilgisayara indirilerek başka sistemlere yüklenmesi 

sağlanabilmektedir. 

25.1 LSMW ile Ana Hesapların Toplu Aktarımı 

LSMW işlem koduna gidelim ve işlemlerimize başlayalım. 

 

Yukarıdaki ekranda olduğu gibi proje, alt proje ve nesne yi yazıp yarat butonuna basarız. 
Aşagıdaki ekranda yarat butonuna bastıktan sonra bize projenin  tanımı istiyor. Proje tanımını yazıp 
enter butonuna basarız. 
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Yukarıdaki ekranda projenin tanımını yazdıktan sonra aşadaki ekranda alt proje tanımı istenmektedir 
onuna girdikten sonra tekrar enter a basarız. 

 
Aşadaki ekranda nesne bölümününde tanımını gireriz. 
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Yukarıdaki gibi tüm verilerimizi gireriz ve enter a basarız. 

 
Şimdi biz bir hesap oluşturacağız ve sistem her yaptığımız adımı daha sonra toplu girdi başlattığımızda 
bu adımları takip ederek toplu girdi aktarımı gerçekleştirecek. 
Yürüt butonuna basarak adımları yürütürüz. 
Aşadaki sayfadaki alanlarda da recording yapılabilir ama biz burada recording yapmayacağız. 
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Aşadaki ekranın üst kısmındaki goto butonuna basıp recording sekmesini tuşlarız. 
 

 

Aşağıdaki ekranda  boş gelir şimdi recordingimizi oluşturalım. 
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Yukarıdaki ekranda yarat butonuna basalım ve kayıtdımızı (recording) oluşturalım.

 
Yukarıdaki ekranda olduğu gibi kayıt ve tanım satırlarını doldurup enter a basalım. 
Aşadaki ekran karşımıza gelir. 

 
Yukarıdaki ekranda transacion code da yazdıktan sonra enter basarız. Bu adımdan sonra attığımız her 
adım toplu girdi oluşturduğumuzda bu adımlar otomatik tekrarlanıcak o yüzden yaptığımız her işlemi 
dikkkatlice yapıp fazla işlem yapmaktan kaçınmalız. 
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Sistem yapılan her adımı bu saaten sonra hafızasına kaydeder toplu girdi oluştuğunda da bu adımların 
hepsini her hesap için tekrarlar.

 
Yukarıdaki ekranda ana hesabı ve şirket kodunu yazdıktan sonra yarat butonuna basarız. Daha sonra 
hesap grubundaki alanları doldururuz. Sistemde kendi gelir hesabı(P&L statement acct) tıkı vardı 
sistem bu tıkı görmez. 102* hesabı bilonço hesabıdır biz bilonçoyu işareteriz ama şurda şöyle bir 
sorun vardı sistem kendi gelir hesabı tıkını getirdiği için görmez o yüzden tekrar gelir hesabna tıklayıp 
tekrar bilanço hesabı deriz sisteme 3 defa bu işlem kaydoldu. Bunu yapmamızın sebebi ana hesapları 
aktarırken bilonço hesapları haricindeki gelir hesaplarıda aktarılcak o yüzden gelir hesabı tıkını sistem 
görmesi için bu işlemi yaptık. 
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Para birimi TRY olucak. Varsaylan olarak getirdi ama şuan bunu görmüyor ama kaydedilirken bu alan 
dolu olacağı için bu alanı görücek boş alanları görmüycek. 
 
Vergi göstergesi zorunlu atılı değildi biz tık atıp sonra geri alıyoruz ki sistem bu adımı görsün diye bu 
tıkı atılı olan hesapların tıkını toplu ödemede atar atılı olmayanlarıda atması için bunu yaptık. 
Vergi kategoriside de * işaretini koyup geri aldık yine burdaki amacımız bu alan ilk boş iken bu boş 
alanı sistem toplu ödemede görmüyor biz * sembolü koyup tekrar geri alğımızda toplu girdi de bu 
alanı dolu olan hesapları doldurucak boş olanlar varsada boş bırakarak aktarımı sağlıycak. Bir başka 
yöntem olarakta recording yaptıktan sonrada bu alanları fs00 ilem kodunda istediğimiz verileri seçip 
F1 butonuna basıp sonra teknik isimlerinden screen field satırındaki kodu alıp kod ekranımızdaki üst 
böülümdeki GOTO butonuna basıp alt sekmesi olan Add Screen Field (Exxented) satırına tıklayıp 
kodumuzu yapıştıtıtız ve istediğimiz alanı bu sayede de getirebiiriz aşağıdaki münferit kalem satırını 
getiriğimiz gibi. 
 
Mutaakat alanınada da  aynı şekilde bir veri seçip sonra sileriz. 320*120* gibi mutabaka hesaplarıda 
varsa toplu girdide hesapların aktarımında tık atılsın diye. 
 
Open item management: Bu tıkı atarız ve sonra kaldırırız. 
Line item display: Bu tıkı atarız. 
Denetim verileri sekmesindeki işlemleri yaptıktan sonra Giriş/Banka/Faiz sekmesine geçelim. 
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Yukarıdaki ekranda alan durum grubunu gireriz. 

Sadece otomatik kaydedelebilir tıkı atarız ve tıkı geri alırız sistem bu alanı görsün diye. 

Bu işlemleri minimum hareketle gerçekleştirdikten sonra kaydet butonuna basalım. 

Kaydet butonuna bastıktan sonra aşağıdaki ekran gelir karşımıza. 
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Yukarıdaki ekranda aynı satırlardan iki veya daha fazla geldiyse biz bu fazla satırları siliyoruz çünkü 
toplu girdide bu satırların hepsini görürüyor görmesin daha hızlı aktarım olsun diye fazla satırları 
sileriz ve hemen kaydet butnuna basarız. 

 

Yaptığımız tüm adımlar bu sayfa da mevcuttur. Aşağıya indikçe tüm satırları görürüz. 

Default all butonu ile sistem teknik adları sarı satırları yazar.default all butonuna basalım ve teknik 
alanlar gelsin. 
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Yukarıdaki ekranda da görüldüğü gibi kısa alana teknik alan ismi veriyor bu isim tablo isimle aynı 
oluyor. 

Biz FS00 da recording yaparken unuttuğumuz alanları getirebilmekteyiz. Aşağıdaki ekranda münferit 
kalem tıkı gelmemiş. 
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Yukarıdaki ekranda denetim verileri sekmesinde yaptığımız işlemler bulunmaktadır ama bunların 
içinde münferit kalemgörüntüsü  (line item display) bulunmamaktadır.münferit kalem tıkını 
getirebilmek için FS00 a gidip münferit kalem görüntüsünün alanını seçip F1 butonuna basıp ordan da 
teknik detay butonuna basarız. 

 

Toplu girdi ( Batch Input) için hangi değeri eklememiz gerektiğini yazar. Biz satırındaki screen field 
kodunu kopyalarız. 
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Aşadaki ekranda hangi programın hangi alanı olduğunu deriz. Yani münferit kalem görüntüsünün 
teknik detayında toplu girdi alanında kopyaladığımız kodu buraya yapıştırırız. 
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Screen field değerini yapıştırdıktan sonra enter diyelim ve münferit kalem satırımızda gelsin. 

 

Yukarıdaki ekranda gördüğümüz gibi Line İtem (Münferif Kalem ) satırımızda geldi. 

XKRES satırını seçip DEAULT diyerekte teknik alan ismi geldi. Veya direk DEFAULT ALL butonuna 
basarakta tüm teknik adları getirebiiriz. 

Biz ekranları çağırıp sonradan tek tek de ekleyebiliriz yukarıdaki işlemde olduğu gibi hem bu şekilde 
bir alan bir çok satırda bulunmamış olur. 
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Teknik alan isimlerini değiştirebiliriz isteğimize kalmış ama excel deki başlıklarla eşleştireceğimiz için 
böyle kalması daha iyidir. Yoksa istediğimiz tanımı verirsek excel sayfasınada bu değiştirdiğimiz teknik 
alanları tanımlamamız gerekir. 

Şimdi gidelim bu listeyi excel e alalım. 

 Aşadaki ekranda System-List-Save-Local File diyelim. 

 

Aşadaki ekrana Spreadsheet diyerek satır satır verilerimizi getirmesini sağlayalım. 
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Generate: Sıfır dosya oluşturuyor. 

Replace: Mevcut dosyayı silip yerine yazar. 

Extend: Dosyanın en son satırana gelir yeni dosyayı aynı dosyaya yazar. 

Biz yukarıdaki ekranda Generate butonuna basalım. 

Daha sonra masaüstündeki excel dosyamızı açarız karşımıza bir uyarı gelir uyarıda yeni formatta 
açamak istermisiniz der bizde evet diyerek geçebiliriz. 

Excel dosyamız aşağıdaki ekranda olduğu gibidir. 

Biz teknik isimlerin olduğu satırlar haricindekileri silicez o yüzden I ya kadar olan bütün sütunları 
sileriz. 
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I harfine kadar olan bütün satırları sildikten sonra aşadaki ekranda diğer kalan iki sütunu seçip   teknik 
alanların arasındaki sartırları silmek için excel sayfasının üstündeki satırda veri sekmesine tıklarız ve 
alt grubu olan yenilenenleri kaldır butonuna basarız. 
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Aradaki boş satırları kaldırdıktan sonra excel sayfamız aşağıdaki gibi olur. A yı seçmemizi sebebi tekrar 
eden a sütunundakilerin kalkması içindir. 

 

Yukarıdaki ekranda A ve B sütunlarını seçip başka bir excel sayfasına yaptırırz. Yapştırdığımızda 
control tuşunun alt grubundai trnspose tuşuna basarak satırlarımızı sütun haline getiririz. 

 

Aşadaki ekranda olduğu gibi satırlarımız sütun halini aldı. 
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Yukarıdaki hesapları eski sistemden sütunları alırız ve LSMW işlemi ile yeni sistemimize aktarıcaz. 

Aşağıdaki ekran gibi kullanıcıların anlayıcağı tarzda da detaylandırabiliriz. Ayrıca ektra baska bir 
sayfada da açıklama sayfası ekleyip teknik alanı örneğin KTOXK ve bunun altında bulunması 
gerekenleri (1DNH, 2DRV,….9NZM)yazarız bu kulanıcının neyin ne olduğunu tam anlayabilmesi için 
yararlı olur.   
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Yukarıdaki ekrandaki excel dosyamızı farklı kaydet butonuyla kaydedelim. 

 

Yukarıdaki ekranda kayıt tipimizi (Save as type) unicode Text şeklinde kaydedelim.  

Aşağıdaki ekranda excel dosyamızı Unicode Text şeklinde kaydettiğimiz için bu şekilde kaydoldu. Her 
iki sütunun arasında tab tuşu gelmiştir. Bu dosyayı kaydederken en altta boş satır oluyor bu satırları 
silmeliyiz excel bu satırları veri varmış gibi okuyor yüzden sileriz ve kaydederiz. 

 

Aşağıdaki ekranda unicode text diye kaydettiğimiz dosyayı codlama bölümünde UTF-8 şeklinde 
çevirelim (türkçe karakterlerin gelmesi için) ve kaydedelim. 
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LSMW ekranına recording imiz hazır yürüt butonuna basalım ve LSMW uyarlamalarımızı yapalım. 
Uyarlamamızı adım adım yaparak dosyamızı sisteme yükleyelim. 

 



577 
 

 

Yukarıdaki ekranda seçili satıra çift tıklayarak veya yürüt butonuna basarak içindeki detatları 
görebiliriz. 
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Yukarıdaki ekrandaki gibi işlemimizi yapıp kaydet butonuna basalım ve çıkalım.

 

Gördüğümüz gibi Maintain Object Attributes satırının bakımının yapıldığını söylüyor ve ikinci  satırda 
Maintain Source Structures’e(kaynak yapısı) otomatik geçiyor bu satır uyarlamalarını yapalım. 

 

Yukarıdaki ekranda kalem butonuna bastıktan sonra yarat butonuna basarız excel dosyamızda hangi 
alanların ne uzunlukta olduğununu belirtmek için bu uyarlamada kaynak yapısı oluşturucaz. 

Source Structure ve depcription alanlarını doldurup enter butonuna basalım ve daha sonra kaydet 
butonuna basalım. 
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Maintain Source Structures alanında oluşturduğumuz kaynak yapısını Maintain Source Fields alanında 
dolduralım. 

Aşadaki ekranda FS00_EXCLKYNK kısmını seçip kalem butonuna basatıktan sonra yarat butonuna 
basarız. 

Exceldeki alanlarımızı tek tek tanımlamamızı istiyor bunu  Creat Fielt (Alan Oluştur) butonuyla tek 

tek kaynak yapımıza tanımlayabiliriz veya  Table Maintenance butonuylada exceldeki alanları 
toplu bir şekilde kaynak yapısına tanmlarız. Biz toplu bir şekile tanımyıcaz.  
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Yukarıdaki ekranda alan adı, tipi, uzunluğu, getiririz tanımı kendi getirir. 

Excel sayfasına gidelim ve yukarıdaki ekrandaki istenen verileri oluşturalım 
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Yukarıdaki ekranda seçili halde bulunan alanda teknik isim, tipi ve metin alan en fazla 50 olduğu için 
50  yazıp bu alanı kopyalayıp aşadaki ekrana getirip yapıştırırız. Daha sonra enter a basarız ve 
tanımlarını sistem kendi 

getirir.  
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Yukarıdaki gibi işlemlerimizi yaptıktan sonra kaydet butonuna basarız geri geliriz. 
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Yukarıdaki ekranda gördüğümüz gibi FS00_EXCLKYNK kaynak yapısının içinde  hangi alanlar olduğunu 
görürüz bu işlemide kaydederiz ve geri geliriz. 

Aşadaki ekranda Maintain Structure Relations alanının uyarlamasını yapalım. 
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Aşadaki ekranda recording imle excel kaynak dosyamı birbirleriyle ilişkilendirilmiş mi diye inceleniyor.  

Aşadaki ekranda kalem butonuna basıp kaydedip çıkarız. 

 

Aşağıdaki ekranda Maintain Field Mapping And Conversion Rules alanının uyarlamasını yapalım. 
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Aşadaki ekranda recording deki alanlarla exceldeki alanları birbirine bağlıyıcaz. 

 

Yukarıdaki ekranda kalem butonuna basalım ve aşağıdaki gibi olur ekran aşadaki ekranda saknr 
alanını seçip Source Field (kaynak yapısı ekle) diyerek recording deki alanlarla exceldeki alanları 
biribirine bağlarız. 
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Source Field butonuna basatıktan sonra excel kaynak yapısı dosyasının SAKNR alanına çift tıklarız. 

 

Aşadaki ekranda karşımıza bir ekran geldi bunun anlamı bizim metin uzunluğu 50 karakterden küçük 

olduğu için enter yapıp geçeriz. 
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Aşadaki ekranda görüldüğü gibi iki alanıda birbirleri ile eşleştirdik. 
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Yukaridaki yaptığımız eşleştirmeyi toplu bir şekilde yapmak istersek eğer aşadaki ekranda olduğu gibi  
extras alanından Auto-Field Mapping (Otomatik alan eşleştirmesi )alanını tıklarız. 

 

Aşadaki ekranda olduğu gibi tıklarımızı atarız ve enter a basarız. 
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Aşağıdaki ekranda görüldüğü gibi tüm alanlarımız eşleşti. 

Kaydet butonuna basalım ve geri gelelim. 
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Specify Files satırında yapacağımız işlem masa üstündeki excel dosyasını göstermektir. 
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Aşadaki ekranda öncelikle kalem butonuna basarız. Daha sonra Legacy Data satırına çift tıklarız. 
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File alanına masaüstüne en son düzenlediğimiz dosyayı ekleriz. Ve tanım yazarız altına. 

Tablulator tıkını excel dosyasının neyle ayrıldğını belirtmek için tıkladık. 

Field names at start of file: Başlıkların eşleştirerek bulunması. 

Yukarıdaki gibi verileri girdiğimize göre enter tuşuna basıp kaydedelim bu şekilde masa üstündeki 
dosya hakkında bilgi verdik. 
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Yukarıdaki ekranda Assing files alanına çift tıklayalım. 

Aşadaki ekranda yüklediğimiz dosya bu kaynak yapısını teşkil edip etmediğini kontrol edilir. O yüzden 
bu alana girilir kalem butonuna basılıp kaydet butonuna basıp çıkarız. 

 

Aşadaki ekranda read data(dosya okuma) verisine çift tıklayalım. 
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Aşadaki ekranda masa üstündeki excel dosyasındaki değerleri okuyup sisteme alıcak. 

Excel dosyamızdaki ilk satırdaki verileri almaz başlık olarak kabul ettiği için o yüzden exceldeki 2. satır 
bizim ilk transaction ımız olarak kabul edicez. 

Masa üstündeki dosyadan ilk üç satırda satır başlıktır ilk satırı sistem görmez bizde 3 üncü(hiçbir 
başlığı almayıcak şekilde) satırdan başlıyıcaz 99999999(veri olan tüm satırları alabilmek için) satırına 
kadar olan satır aralığını yazarız ve yürüt butonuna basarız. 
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Yukarıdaki ekranda 11 tane satır olduğunu okumuş sistem 9 tanesini  yazmış 2 tanesini yazmamış. 

Aşaşadaki ekranda Display Read Data sekmesiyle okunan değerleri görüntüleyelim. 

 

Aşadaki ekranda tüm okunan satırlrın gelmesi için enter a basarız ve geçeriz. 
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Aşadaki ekranda okunan hesaplarımız görülmektedir. 

 

Yukarıdaki ekrandaki satırlara çift tıklayarak hesapların içinde okuduğu değerleri görebiliriz aşağıdaki 
ekranda görüldüğü gibi. 
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 Aşadaki ekranda Convert Data sekmesinde okuduğu değerler üzerinden işlem yapar. 
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Aşagıdaki ekranda satır aralığı girmeden daha önce excede aldığı verileri getirir tekrar excelden veri 
okumaz. 

Yürüt butonuna basalım ve verilerimizi görelim. 
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Yukarıdaki ekranda daha önceden excelde okuduğu verileri getirdi sistem bu verileri SAP sunucuya 
yazdı.

 

Yukarıdaki ekranda Display Converted Data sekmesinden FS00 daki alanlara neleri gönderdiğini 
belirmektedir. 

Read Data sekmesinde verileri sisteme alırız. Convert Data da aldığımız verileri recordingle 
eşleştiriyor. 

Display Converdet Data sekmesiyle recordig de eşleşen verileri görüntüleriz. 
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Aşadaki ekranda recording de eşleşen tüm verileri görüntülemek için enter butonuna basalım. 
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Yukarıdaki satırlardan çift tıkladığımızda eşleşen verilerimizi görürüz.  

 

Aşağıdaki ekranda creat batch ınput satırına çift tıklarız. Creat batch ınput satırında excelde 
hazırlanan listedeki tüm hesapları F-02 işlem koduna kullanıcak bir şekilde toplu girdi oturumuna 
gönderir. 
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Aşağıdaki ekranda Keep Batch İnput Folder tıkını atarız ve yürüt butonuna basarız. 
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Yukarıdaki yaptığımız Creat Batch İnput Session sekemsiyle excel dosyamızı sisteme toplu ir şekilde 
aktardık. 

Aşadaki ekranda Run Batch Input sekmesine tıklayarak toplu girdi işlem koduna (SM35) gideriz. 

 

Aşağıdaki ekranda toplam 9 işlem yapacağı ama 54 tane ekran çağıracağını belirtmiş. 

 

Deletion ind: bu tıkın atılı olmama sebebi bizim Keep Batch İnput Folder tıkını atmamızdan dolayı 
Deletion İnd. tıkı bu satırın silineceği anlamına gelmektedir. Biz Keep Batch İnput Folder tıkını 
atmassak eğer Deletion İnd. tıkı atılı gelir. 

Bu tıkı atmak istersek eğer yukarıdaki ekranda seçili satıra çift tıklarız. 

Aşadaki ekranda folder headar butonuna basarız. 



605 
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Yukarıdaki ekranda proses butonuna basarız. 
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Process/foreground: Tüm ekranları getirir ve tek tek onay kodlarını onaylarız. 

Display errors only: Arka planda yapar hatada ekrana gelir hata düzentilip kaldığı yerden devam eder. 

Background: Sistem sunucuya gönderiyor sunucu arka planda çağırıyor hata alırsa alıyor  hata 
almassada arka planda bu işlemleri yapıp kaydediyor sonucunu veriyor. 

Yukarıdaki işlemde biz process/foreground sekmesini seçerek hesaplarımızı kaydedelim. 

Aşadaki ekranda gelen küçük ekran onatlarız bu şekilde 54 tane ekran gelicek hepsini onaylarız. 
Recordingde yaptığımız tüm adımları sisteme tanımlayıcağımız hesaplar için tek tek onaylıcaz. Gelen 
hataları düzeltip enter butonuna basip ilerleriz. İşlemi bu anda iptal etmek istersek eğer /nend işlem 

kodunu yazarak bu işlemi iptal edebiliriz. İşlem başarlı olmadığı için bu sembolde görülür. 
İşlemimizi SM35 de tekrar seçip process butonuna basıp Processing Mode sekmesinden birini seçerek 
yapılabilir. 
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Bütün ekranları onayladıktan sonra  aşağıdaki SM35 ekranına geçilir.  

Satırımızısşeçelim ve analiz butonuna basalım. 

 

Aşağıdaki ekranda görüldüğü gibi tüm adımlarımız aşaıyla gerçekleşmiş. Tüm sayfalarımız okunmuş 
durumdadır. 
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Log created on sekmesine adım adım yapılan işlemler verilmektedir. 
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25.2 LSMW ile Müşteri Hesabı Yaratma 
Öncelikle SE16N tablolar ekranında I100 şirketindeki tüm müşteri hesaplarını görüntüleyelim. Müşteri 

ana verilerinin tutulduğu tablo KNB1 tablosudur. KNB1 tablosunu girip şirket kodu alanına I100 

girelim. Tabloda sütun başlıklarının ismini teknik olarak görüntülememiz gerekiyor. Bunun için menü 

alanında Ayrıntılar -> Ayarları değiştir alanını seçiyoruz. 

 

Sütun başlığı olarak teknik adlar tıkını atıp onaylıyoruz. Böylece sütun başlıklarının teknik adlarını 

görüntüleyebileceğiz. 
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Şirket kodunu yazıp yürüttüğümüzde bu şirket kodundaki tüm müşteri hesaplarını teknik adlarıyla 

listeliyoruz. 

LSMW işlem kodunda toplu girdi oluşturacağız. LSMW işlem koduna gidiyoruz. Proje ismi belirliyoruz. 

alt projesi FI olarak belirledik. Objesi ise müşteri yaratma işlemi olacağı için FD01 olarak girdik. Bu 

bilgiler girildikten sonra yarat butonuna tıkladık. 

 

Bu ekranda ayrıntılı olarak proje tanımlamasını yapıyoruz. 
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Tanımlamalar da girildikten sonra menü çubuğunda Goto -> Recordings alanını seçiyoruz. 

 

Recording yarat butonuna tıklıyoruz. 

 

Oluşturulacak recordinge isim verilir ve tanımlaması girilir. 
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Recordingte çalıştırılacak işlem kodu buraya girilir. Biz müşteri hesabı yaratacağımız için FD01 işlem 

kodunu giriyoruz. 

 

FD01 işlem kodunu çalıştırdığımızda müşteri yaratma ekranı gelir. Burada şirket kodu ve hesap 

grubunu girip entera basıyoruz. 
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Müşteri ile ilgili adres bilgilerini giriyoruz. Bilgiler girildikten sonra bir sonraki sayfaya geçilir. 

 

Bu ekranda vergi dairesi ve vergi numarası girilir. Daha sonra bir sonraki sayfaya geçilir. 
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Bu ekranda müşteriye bağlanacak mutabakat hesabı girilir ve bir sonraki sayfaya geçilir. 
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Bu ekranda ödeme koşulu girilir ve ödeme geçmişini kaydet tıkı atılır. Müşteri bilgileri girildikten 

sonra kaydet butonu ile müşteri yaratılır. 
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Oluşturulan recording kaydedilir. 

 

Recording ekranında teknik alanların açıklamalarının da görüntülenmesi için Default All butonuna 

tıklanır. 
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Teknik alanların yanına açıklamaları da eklenmiş oldu. 

 

Tekrar eden ekran varsa kodun üzerine tıklanarak Delete screen field butonuna tıklanır. 
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Bizim kaydımızda tekrarlanan ekran olmadığı için silme işlemini gerçekleştirmedik. 

Kaydı gerçekleştirdikten sonra yapılan işlemde eklenmek istenen alanlar varsa SAP’de yeni bir ekran 

açılır ve işlem koduna gidilir. Yeni bir ekranda FD01 işlem koduna gidiyoruz. Mesela kaydı 

gerçekleştirirken Bölge alanını girmemiştik. Bölge alanını da kayıtta yer almasını istiyoruz. Bölge 

alanına bir kez tıklayıp F1’e basıyoruz. F1 ekranında teknik detay butonuna tıklıyoruz. 

 

Teknik detay ekranında batch inputta çalışan Screen field alanında yer alan kod kopyalanır. 
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Bölge alanı adres bilgilerinin yer aldığı ekrandadır. Kayıt ekranında adres bilgilerinin yer aldığı ekrana 

bölgeyi eklemeliyiz. Adres bilgilerinin yer aldığı alanın başlığını seçip menü çubuğunda Edit -> Add 

screen field (extended) diyoruz. 
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Kopyaladığımız batch input kodunu Screen field alanına yapıştıralım ve onaylayalım. Artık kayıt 

ekranına Bölge alanı geldi. 

 

Kayıt ekranında tüm düzenlemeler yapıldıktan sonra record kaydedilir. Bu ekranı excel çıktısı olarak 

almak istiyoruz. Çünkü sisteme teknik isimleriyle excel dosyasından aktarım yapacağız. Bunun için 

Sistem -> Liste -> Kaydet -> Yerel dosyalar alanına tıklıyoruz. 

 

Excel formatı için Spreadsheet’i seçip onaylıyoruz. 
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Kaydettiğimiz excel dosyasının formatını düzenliyoruz. Alanların teknik adlarını sütunlarda 

düzenledik. Recording ve sistemdeki teknik adlar aynı olduğu için bu exceli sisteme yüklediğimizde 

sistem eşleştirme yapabilecektir. 
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Müşteri hesapları excel dosyasında girilir. Kullanıcıya müşteri hesabı oluştururken yapması 

gerekenleri açıklayıcı bir şekilde açıklanmalıdır. Input dosyası hazırlanmış oldu. 

 

Oluşturduğumuz excel dosyasını sisteme yükleyebilmek için LSMW ekranına gidiyoruz. 

Oluşturduğumuz recordingi yürütme işlemine geçiyoruz. 

 

İlk aşamaya çift tıklayalım. 
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Görüntüleme ekranında açıldı. Görüntüle – değiştir butonuna tıklayarak bakımını yapabiliriz. 
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Burada giriş yöntemlerinden Batch input recordingi seçiyoruz. Oluşturduğumuz recording adını 

Recording’te F4 yapıp aratarak ekrana getiriyoruz ve değişikliği kaydediyoruz. 
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İkinci aşamada kaynak yapısını giriyoruz. Yani exceldeki alanları burada belirteceğiz. 
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Gelen ekranda Görüntüle-değiştir butonuna tıklıyoruz. 

 

Kaynak tanımlama için yarat butonuna tıklıyoruz. 

 

Kaynak adını belirleyip tanımını giriyoruz ve onaylıyoruz. 
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Yapılan değişikliği kaydediyoruz. 

 

Üçüncü aşamada bir önceki aşamada tanımlanan excel yapısının varlığını bu aşamada kaynak 

alanlarını gösteriyoruz. 

 

Ekranda excel kaynağı seçilip görüntüle-değiştir butonuna tıklanır. 
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Exceldeki alanları toplu tablo olarak girebilmek için tablo bakımı butonuna tıklanır. 

 

Excel dosyasındaki teknik adlar yeni bir satıra kopyalanır. Teknik adların yanına karakter tipi girilir. C 

olarak girdik. Yanına da karakter uzunluğunu giriyoruz. Bu üç sütun kopyalanır. 

 

Excelden kopyalanan veriler tabloya yapıştırılır. Veriler kopyalandıktan sonra entera basılır ve sistem 

teknik adların yanına alan açıklamalarını getirir. Kaydedilir.  
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Excel kaynak yapısını belirtmiş olduk. Kaydediyoruz. 

 

Dördüncü aşamada excelin recordingle alakalı mı olduğu kontrol edilir. 



631 
 

 

Kaynak excel ile ilişkilendirildiği için sadece kaydet butonuna tıklıyoruz. 

 

Beşinci adımda recordingteki alanlar ile exceldeki alanların eşleştirmesi yapılır. 
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Burada alanları seçip görüntüle-düzenle butonuna tıklıyoruz. 

 

Daha sonra kaynak alanları butonuna tıklıyoruz. 

 

Excel kaynak alanları görüntüleniyor. Bir alanı seçip çift tıklıyoruz. 
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Gelen iletiyi onaylıyoruz. 

 

Recording ve exceldeki alanlar aynı olduğu için teker teker onaylama işlemi yerine menü çubuğunda 

Extras -> Auto-field mapping alanını tıklıyoruz. 
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Gelen ekranda tüm hedef alanlarını düzenle seçeneğini seçiyoruz. Aynı isimdeki alanları eşleştirme 

seçeneği seçilir. Onay butonuna tıklanır. Yapılan değişiklikler kaydedilir. 
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Yedinci adımda hazırlanan excel dosyası sisteme yüklenir. 

 

Ekranda öncelikle görüntüle-değiştir butonuna tıklıyoruz. 



636 
 

 

Legacy Data alanına çift tıklayalım ve excel dosyamızı yükleyelim. Öncelikle hazırladığımız excel 

dosyasını metin dosyası olarak kaydetmeliyiz. 

 

Dosya alanında F4 yaparak masaüstündeki text türünde excel dosyamızı ekleyelim. Dosya adı verelim. 

Verileri tablodan alsın seçeneğini işaretleyelim. Excelde sütunlar birbirinden tabulator ile 

ayrıldığından tabulatoru seçiyoruz. Alan isimlerini dosyanın başından başlayacağı seçilir ve onaylanır. 

Değişiklikler kaydedilir. 



637 
 

 

Bu aşamada kaynak dosyası ve excel dosyası birbiriyle doğru ilişkilendirilmiş mi kontrol edilir. 

 

Eğer doğru excel dosyası yüklendiyse işlemlere devam edilir. Görüntüle-değiştir butonuna tıklanır ve 

kaydedilir. 
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Bu aşamada yüklediğimiz dosyayı sistem okur.  

 

Dosyanın ilk satırı başlık olarak belirlemiştik. Sistem başlık ismini okuyacak ve biz 3.satırdan itibaren 

excel dosyasının okunmasını istiyoruz. 3. Satırdan 9999 gibi bir satıra kadar excelden okuyabilecek.

 

Burada 5 veri okuduğunu görüntülüyoruz. 3 tane müşteri hesabı girmiştik. 2 veri de başlık ve açıklama 

alanlarıydı. 
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Bu aşamada okunan veriler görüntülenir. 

 

Tüm satırları görüntülemek istediğimiz için sınırlama girmeden onaylıyoruz. 
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Dosyalarda alanlar doğru eşleştirilmiş mi kontrolü yapılır. Metin alanları düzgün görüntülenemiyorsa 

excel dosyası yeniden sisteme yüklenmelidir. Bir dosyaya çift tıklayalım. 

 

Alanların düzgün geldiğini görüyoruz. 

 

Bu aşamada verileri yürütüyoruz. 
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Excelde girilen 5 satır da çevrildi. 

 

Bu aşamada dönüştürülen veriler görüntülenir. 

 

Gelen ekran onaylanır. 
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Recordingte hangi alanların geldiği görüntülenir. 

 

Bir satırın ayrıntısına girip verilerin doğruluğunu kontrol etmeliyiz. 

 

Bu aşamada recording paket haline getirilir. Her bir satır için F-02 işlemini gerçekleştirir. 
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Batch input dosyalarını sakla tıkı atılıp işlemi yürütüyoruz. Bu tıkı atmazsak SM35 ekranında input 

hata almazsa input ekrandan silinir. 

 

Batch input dosyasının oluştuğuna dair onay iletisi aldık. 

 

SM35 işlem kodunda batch’imizi görüntülüyoruz. Oluşturduğumuz batch’i işlememiz gerekiyor. 

Process butonuna tıklıyoruz. 
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Oluşturduğumuz batch’i arka planda çalışmasını istediğimiz için Background seçip işliyoruz. Batch 

işlemini ekranda görerek ilerlemek istiyorsak Process/foreground seçilmelidir. Sadece hata 

bulunduğunda ekrana gelmesi isteniyorsa Display/errors only seçilir. 

 



645 
 

 

Batch’te bir hata bulmadı. Process sekmesine gittiğimizde batch işleminin onaylandığını görüyoruz. 

Artık toplu girdi ile müşteri hesapları şirket kodunda yaratıldı. 

 

26. SAP’de Vergi İşlemlerinin Uyarlaması 
Bir belgede satış ve satın alma verilerini kaydederken, vergi kodları ile çalışmak zorundasınız. Her 

vergi kodu üç temel bilgi sağlar: 

 Verginin satış (hesaplanan KDV) veya satın alma (indirilecek KDV) vergisi olduğu 

 Verginin yüzdesi 

 Verginin kaydedilmesi gereken hesap 

Her vergi göstergesi bir ülke sınırları içinde oluşturulur ve her ülke bu vergi göstergesi için olası 

kuralları içeren bir vergi şemasına atanır. Her şirket kodu da bir ülkeye atanır ve dolayısıyla ülkeye 

atanan vergi kurallarını devralır; şirket kodu bulunduğu ülkeye atanan vergi kodlarını kullanabilir. 
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Ülkeye atanan vergi kodunu görüntülemek için SPRO uyarlama ekranına gidilir. Burada SAP 

NetWeaver -> Genel ayarlar -> Ülke ayarları -> MySAP sisteminde ülke tanımla alanı seçilir.  

  

Ülke ayarları için TR yazılır. TR’ye çift tıklanır. Burada vergi kodunun Türkiye için TAXTR olduğunu 

görüyoruz.  

 

SAP sisteminde mali muhasebeye ilişkin uyarlamada her vergi oranı için bir vergi göstergesi 

tanımlanır. Bu vergi göstergesi sistemin vergiyi nasıl hesapladığını ve kaydettiğini belirlemektedir. 

Fatura girilirken sistem tanımlanmış vergi oranları için vergi tutarını otomatik hesaplamaktadır. 

Gereken durumlarda KDV girişlerinin manuel yapılması imkânı da bulunmaktadır. İki karakterden 

oluşan vergi göstergesi belge kaydedilirken girilir ve vergi hesaplamasıyla ana bağlantıyı oluşturur. 

Sistemde eğer bir KDV oranının BA/BS raporuna konu olması isteniyorsa oranı sıfır dahi olsa bir vergi 

göstergesinin girilmesi gerekmektedir. Yaygın kullanımda bu göstergeler indirilecek KDV için V0 ve 

hesaplanan KDV için A0 şeklinde uyarlanmaktadır.  
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Vergi uyarlaması için FTXP işlem koduna gidilir. Vergi uyarlaması ülke bazlı olduğu için TR yazılır ve 

onaylanır. 

 

Görüntülenmek istenen vergi göstergesi seçilir ve entera basılır. 

 

V3 vergi göstergesinin özelliklerini bu ekranda görüntülüyoruz. V3 vergi göstergesi indirilecek KDV 

olarak belirlenmiş ve vergi yüzdesi %18 olarak girilmiş. Vergi türünün V olması SAP’nin standardından 

gelmektedir. Vergi göstergelerinin arkasında bağlı olan hesaplar hesap planı bazında kaydedilir. Bir 

belge kaydı sırasında vergi hesaplamasını yaptırırken vergi kalemi oluşturması için vergi 

göstergelerinin hesap anahtarına bağlı vergi hesaplarından alır. İndirilecek KDV için hesap anahtarı 

VST’dir. 
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VST vergi anahtarı için farklı yüzde oranına sahip vergi göstergeleri (V0, V1, V2, V3 gibi) için farklı 

vergi hesapları çalıştırılabilir. Veya bu anahtar için farklı vergi göstergeleri tek bir vergi hesabına 

bağlanabilir. VST anahtarı için kuralları FBKP işlem kodunda Otomatik kayıtlar ekranında belirliyoruz. 

 

KDV alanına çift tıklayalım. 
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VST hesap anahtarına çift tıklayalım. Hesap planımızı girelim. 

 

Eğer Genel değişiklik tıkı atılırsa İndirilecek KDV için V0, V1, V2,.. gibi her bir V vergi göstergesinin 

arkasında farklı bir hesap çalışır. Biz her bir vergi göstergesi için farklı hesap girmek istemediğimiz için 

bu tıkı atmıyoruz. 
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Bu kayıt anahtarının arkasında çalışacak vergi hesabını girip kaydediyoruz. 

 

Tevkifatlı KDV İşlemi 

Tevkifatlı faturanın normal fatura ve irsaliyeli faturadan bir farkı yoktur. Buradaki tek ayrım KDV 

ayrımıdır, devletin oto kontrol sağlayarak alacağı olan KDV’yi sadece satıcı kanalı ile almak yerine 

ödeme ediminin düzgün olması için alıcı ve satıcı arasında bölüştürerek her ikisinden de almasıdır. 

FTXP işlem kodunda var olan bir tevkifatlı vergi göstergesi seçelim. 
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Hesaplanan tevkifatlı vergi göstergesi oranını 1/3 olarak belirlendiği için vergi oranı %12 ve %6 olarak 

belirlenmiş. 

 

FBKP işlem kodunda MWS ve ZTR hesap anahtarlarına vergi hesabı bağlamalıyız. FBKP işlem kodunda 

Otomatik kayıtlar seçilir ve KDV alanına çift tıklanır. Bu alanda MWS hesap anahtarı bulunup çift 

tıklanır. 
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BT02 hesap planında MWS hesap anahtarı için 391 hesaplanan KDV vergi hesabı girilir ve kaydedilir. 

 

Genel değişiklik tıkını atmadan kaydet butonuna tıklıyoruz. 
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Daha sonra ZTR hesap anahtarında çalışacak tevkifatlı KDV hesabı bağlanır ve kaydedilir. 

 

F-02 ile tevkifatlı KDV kaydı oluşturalım. 01 kayıt anahtarı ile müşteriye borç kaydı atalım. 
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Belgenin tutarı girilir. Vergiyi hesapla tıkı atılır. 50 kayıt anahtarı ile gelir hesabına alacak kaydı atılır. 

 

2. kalemde tutar alanına * sembolü girilir ve vergi göstergesi alanına tevkifatlı KDV hesaplaması için 

Z3 vergi göstergesi girilir. Simülasyon butonuna tıklanır. 

 

Menü çubuğunda tekrar Belge -> Simülasyon denir ve vergi kalemleri de eklenir. Tevkifatlı KDV’nin 

360’lı hesapta çalıştığı ve oranının %6 olduğunu görüyoruz. 
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27. SAP’de Yetkilendirme İşlemi 
Yetkilendirme (Authorization), SAP sistemi üzerinde yapılan işlemlerin kullanıcılar tarafından 

kullanılmasını firma politikalarına göre sınırlamak için kullanılan fonksiyondur. Yetkilendirme için 

temel olarak firmada gerçekleştirilen görevlere göre sistem üzerinde roller oluşturulur. Rollerin 

oluşturulması için PFCG (Role Maintenance) işlem kodu kullanılır ve kullanıcılara tayin edilir. Bir işlem 

için gerekli yetkileri bilinmiyor ise belirlemek için sistemde yetki hata analizi kullanılır. Alınan yetki 

hatasının analiz edilebilmesi için SU53 (Evaluate Authorization Check) işlem kodu kullanılır. Bu işlem 

kodu ile en son alınan yetki denetimine bağlı yetki hatasının analizine ulaşılır. Bu ekrandan alınan 

bilgileri yetkilendirme ile sorumlu olan Sistem yöneticisine iletmek gerekir. Sistem yöneticisi bu 

yetkinin kullanıcıya verilmesi gerekiyor ise yetki denetimine neden olan yetki objesi (Authorization 

Object) için kullanıcıya yetki vererek ilgili işlemin yapılmasına olanak sağlar. 

Yetkilendirme yapılarak bir kullanıcının her şirket koduna kayıt atabilmesi engellenebilir. Bir kullanıcı 

sadece kendi şirket koduna kayıt atmalıdır. Eğer işlem kodu bazlı yetkilendirme yapılacaksa bu işlem 

kodunu hangi şirket kodlarında kullanabilir, hangi hesapları kullanabilir, hangi iş alanlarında işlem 

kodunu kullanabilir belirlenmelidir. 

PFCG yetkilendirme işlem koduna gidelim. Yetkilendirmede öncelikle bir rol belirlenmelidir. Rolümüzü 

tanımlıyoruz ve Single role butonuna tıklıyoruz. 

 

Bu ekranda oluşturduğumuz rolün tanımını yapıyoruz. Menü sekmesinde hangi işlem kodlarını 

tanımlayacağımızı belirliyoruz. Authorizations sekmesinde belirlenen işlem kodlarında hangi alanlarda 

yetki sahibi olunabileceği belirlenir. User sekmesinde ise atanan bu yetkinin hangi kullanıcıları 

etkileyeceği belirlenir. 
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Menü sekmesine gelelim ve Transaction butonuna tıklayıp işlem kodu ekleyelim. FS10N ana hesap 

bakiye görüntüleme işlem kodunu girip onay butonuna tıklayalım. 

 

Menü sekmesinde atadığımız işlem kodunu görüntülüyoruz. Teknik adı görebilmek için teknik adı 

görüntüle butonuna tıklıyoruz. 
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Daha sora Authorizations sekmesine geçiyoruz. Bu sekmede profil ismi tanımlıyoruz. Profil role bağlı 

ve yetkinin nasıl olacağının belirlendiği yerdir. Rolle ilgili profil ismini profil ismi yarat butonu ile 

gerçekleştiriyoruz. 
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Hangi işlem kodunda yetkilendirme yapacaksak bu işlem koduna göre bir profil oluşturuldu. 

 

Yetkilendirme için henüz bakım yapılmadığından belirlenen işlem kodu için kullanıcı herhangi bir 

işlemi gerçekleştiremez. Yetkilendirme bakımı için Yetkilendirme verisini değiştir butonuna tıklanır. 
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Burada işlem koduna girdiğinde kullanıcının neye yetkisi olduğunu görüntülüyoruz. Eklenen işlem 

koduna girebileceğini görüyoruz. Ancak bu işlem kodunda hangi yetkiye sahip henüz belirlemedik. 

 

FS10N işlem kodunda erişilecek nesneler bu alanda listelenmiştir. Bu işlem kodunda şirket kodu, iş 

alanı, hesap türü ve ana hesap için şirket kodu alanlarına kullanıcı erişebiliyor. Bu alanlar kırmızı 

olarak gelmiş. 

 

Şirket kodu yetkilendirmesi için görüntülemenin aktif olduğu, bu işlem kodu için kullanıcıya bir şirket 

kodunda işlem yapabilme yetkisinin ise verilmediği görülüyor. 

 

Oluşturulan profilin çalışması için öncelikle Generate butonuna tıklanması gerekir. 
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Şu an sadece kullanıcı için işlem kodu yetkisi verildi. Bu işlem kodunda bir işlem yapması için henüz 

yetkilendirme yapılmadı. 

Öncelikle SAP’de yeni bir kullanıcı hesabı oluşturalım. Kullanıcı hesabı oluşturmak için SU01 işlem 

kodu kullanılır. Yeni kullanıcı için kullanıcı adı belirlenir ve başka bir kullanıcının ayarları kopyalanarak 

yeni kullanıcı profili oluşturulabilir.  

 

Hangi kullanıcının profil ayarları kopyalanmak isteniyorsa o kullanıcının adı girilir ve kopyala butonuna 

tıklanır. 
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Kullanıcı için bir şifre belirlenir. 

 

Adres sekmesinde kullanıcının adı ve soyadı bilgileri girilir. Oluşturulan yeni kullanıcı kaydedilir. 
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Yetkilendirme ekranında Kullanıcı sekmesine gelelim. Oluşturduğumuz bu yeni kullanıcı adını bu 

ekranda girelim ve entera basalım. Böylece kullanıcı bilgileri ekrana gelmiş oldu. Daha sonra User 

comparison butonuna tıklayalım. Kıyaslamayı tamamla butonuna tıklayalım. 

 

Artık kullanıcı ana verisinde tanımladığımız rol aktifleşti. 
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PNEW kullanıcısı artık kendi profilinde FS10N işlem koduna gidebilir.  

SU01 ekranında PNEW kullanıcı profilini görüntüleyelim. Kullanıcının rolleri sekmesinde 

tanımladığımız rolün bu kullanıcıya atandığını görüyoruz. 

 

Profil sekmesinde de oluşturulan profilin kullanıcıya atandığını görüyoruz. 
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Oluşturduğumuz bu yeni kullanıcı hesabı ile SAP sistemine giriş yapalım. Bu kullanıcı hesabında FS10N 

işlem koduna gidelim. PNEW kullanıcı için FS10N işlem kodu çalışmaktadır. 

 

FS10N işlem kodunda şirket kodu, ana hesap ve mali yıl girip işlemi yürütelim. 

 

Biz henüz sadece kullanıcının bu işlem koduna girebilmesi için yetki verdiğimiz ve bu işlem kodunda 

herhangi bir işlemi gerçekleştirmesi için bir yetki vermediğimiz için sistem hata verdi. 

 

Aynı kullanıcının hesabında F-02 işlem koduna gitmeye çalışalım. Bu işlem kodunu girdiğimizde sistem 

hata veriyor. Çünkü bu kullanıcı hesabı için bu işlem kodunda işlem yapabilme yetkisini tanımlamadık. 
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Yetkilendirme ekranında Authorizations sekmesinde Yetki verisini değiştir butonuna tıklayalım. 

 

Mali muhasebe sekmesinin altında şirket kodu alanını genişletelim. Burada işlem kodunu 

görüntüleme yetkisi verilmiş ancak hangi şirket kodunda görüntülenebileceği belirtilmemiş. Şirket 

kodunun yanındaki düzenle butonuna tıklayalım ve kendi şirket kodumuzu girelim. Eğer bu alana * 

sembolünü girersek tüm şirket kodları için bu işlem kodunu kullanabileceğini belirtmiş oluruz. 

 

Mali muhasebe sekmesinin altında İş alanlarını genişletelim. Aktivite alanında düzenleme butonuna 

tıklayalım ve iş alanlarını görüntüleme, değişiklik belgelerini görüntüleme yetkisini verelim. 
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Tüm iş alanlarını görüntüleyebilmesi için * sembolüne tıklayalım. 

 

Mali muhasebe sekmesinin altında hesap türlerini genişletelim. Hesap türü için düzenleme butonuna 

tıklayalım ve hesap türünü ana hesap olarak belirleyelim. 
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Mali muhasebe sekmesinin altında ana hesaplar için şirket kodunu genişletelim. Aktivite alanında 

düzenleme butonuna tıklayalım ve sadece görüntüleme yetkisi verelim. 

 

Şirket kodu alanında düzenleme butonuna tıklayıp şirket kodumuzu girelim. 
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Bu alanların teknik adını görüntülemek için menü çubuğunda Utilities -> Technical names on 

butonuna tıklanır.  

 

Yapılan değişiklikleri kaydetmek için önce Generate sonra kaydet butonuna tıklanır. Artık bu işlem 

kodu için kullanıcıya dört alanda yetki verildi. 

PNEW kullanıcı ekranında tekrar FS10N işlem koduna gidelim ve şirket kodunda ana hesap girip yürüt 

butonuna tıklayalım. 

 

Yetkilendirme ile ilgili bu şirket kodunda 0L ana defteri için herhangi bir yetkilendirmenin 

yapılmadığına dair hata mesajı aldık. 
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Hata mesajına çift tıklayalım ve yetkilendirme objesini kopyalayalım. 

 

Yetkilendirme ekranında manuel olarak bu objeyi girelim. 

 

Hata mesajındaki objeyi buraya girip onaylıyoruz. 

 

Yetkilendirme ekranında defter yetkisi alanı gelmiş oldu. Burada aktiviteyi görüntüleme, şirket 

kodunu BT02, defteri tüm defterler, kayıt türünü gerçek kayıt, versiyonu da tüm versiyonlar seçip 

düzenlemeyi gerçekleştiriyoruz. Yapılan değişiklikler kaydedilir. 
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PNEW kullanıcı ekranında tekrar FS10N işlem koduna gidelim. Şirket kodu, ana hesap ve mali yılı girip 

yürütelim. Bu işlem kodunda görüntüleme yetkisi verildiği için girilen ana hesabın bakiyesini 

görüntüleyebiliyoruz. 

 

Bir işlem için gerekli yetkileri bilinmiyor ise belirlemek için sistemde yetki hata analizi kullanılır. Alınan 

yetki hatasının analiz edilebilmesi için SU53 (Evaluate Authorization Check) işlem kodu kullanılır 

demiştik. Kullanıcının bu işlem koduna gidebilmesi için öncelikle bu işlem kodu için yetkilendirme 
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verilmesi gerekiyor. Yetkilendirme ekranında Menü sekmesine gidelim. İşlem kodu ekle butonuna 

tıklayıp SU53 işlem kodunu girelim ve onaylayalım. 

 

Yetkilendirme sekmesinde eklenen bu işlem kodu için ayarları düzenleyelim. 

 

Önce PNEW kullanıcında yetkisi olmayan bir işlem koduna gidelim. Yetkisi olmadığı için hata mesajı 

alıyor. Daha sonra PNEW kullanıcı ekranında SU53 işlem koduna gidelim. Burada yetkiyle ilgili alınan 

hataları görüntülüyoruz. FBL5N işlem kodu için bu kullanıcının yetkisi olmadığını bu ekranda 

görüyoruz. 
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Kendi kullanıcı hesabımızda SU53 işlem koduna gidelim. Eğer kullanıcı tüm yetkilere sahipse diğer 

kullanıcıların yetki durumlarını da görebilir. SU53 ekranında Kullanıcılar butonuna tıklayıp PNEW 

kullanıcısının yetki durumu görüntülenebilir. 
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Kullanıcı için görüntüleme yapabileceği işlem kodları için yetki gruplaması yapılmak isteniyor. PFCG 

işlem kodunda rol girilir ve Single role butonuna tıklanır. 

 

Rolün tanımını giriyoruz. Menü sekmesinde İşlem kodu ekle butonuna tıklıyoruz. Görüntüleme 

yapılmak istenen işlem kodları girilir. 

 

Yetki sekmesinde profil yarat butonuna tıklayalım. 
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Yetki verisini düzenleme butonuna tıklayalım. 

 

Gerekli düzenlemeler yapılarak işlem kaydedilir. 
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Daha sonra kullanıcı sekmesine gelinir. PNEW kullanıcı adı girilir ve entera basılır. User comparison 

butonuna tıklayalım. Böylece kullanıcıya yeni yetki atanmış oldu. 

 

Birden çok rolü composite (birleşik) işlem ile bir rolün altında birleştirebiliriz. PFCG işlem kodunda 

rolü girip Composite role butonuna tıklanır. 

 



676 
 

Rolün tanımı yapılır. Roller sekmesine gidilir. Rol alanı F4 ile aranır ve daha önce oluşturduğumuz iki 

rol seçilerek eklenir. 

 

Kullanıcılar sekmesine gelinir. Rolün atanacağı kullanıcı adı girilir ve entera basılır. Daha sonra User 

comparison butonuna tıklanır. İşlemi kaydedelim. Böylece birleşik rol atama işlemi gerçekleştirilmiş 

oldu. 

 

Kullanıcı profil ayarlarına gidip PNEW kullanıcısının rollerine baktığımızda single ve composite 

oluşturulan rolleri görüntülüyoruz. Eğer composite rolü silersek single roller de silinmiş olur. Çünkü 

bir bu iki single rolü bir rol içinde birleştirmiştik. 
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Yetkilendirme ile ilgili analiz yapabilmek için SUIM (User Information System) Kullanıcı bilgi sistemi 

işlem kodu kullanılır. Bu işlem kodu, yetkilendirme ile ilgili raporları içeren bir ağaç yapısı şeklindedir. 

SUIM işlem koduna gidelim. Role bağlı yetki nesnesi bulmak için Roles -> By authorization object 

seçilir. 

 

Şirket kodu yetkisinin geçtiği rolleri bulmak için arama ekranına F_BKPF_BLA yazılır ve yürütülür. 
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Eğer belli bir kriter girilerek rol aranacaksa Rollerin altında Roles by complex selection criteria seçilir. 

Authorization object 1 alanında F_BKPF_BUK yazılır ve entera basılır. Şirket kodu alanında Value için 

BT02, aktivite alanına Value için 03 görüntüleme yetkisini arayalım. 
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Bu yetki nesnesinin geçtiği rolleri listeledik. Role çift tıklarsak PFCG ekranına gideriz. 

 

Bir işlem kodunun hangi rollerde geçtiğini bulmak için işlem kodu alanına girilip yürütülür. 
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Bu işlem kodunun geçtiği roller listelenmiş oldu. 
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28. SAP’de Çek Senet Modülü 
SAP ERP sisteminde çek/senet modülü bulunmamaktadır. Bundan dolayı bu modül sadece Türkiye 

için özelleştirilerek geliştirilmiş bir tool’dur. Müşteriden alınan çeklerin, bankaya ibraz, satıcıya ibraz 

ve aynı şekilde tahsil edilmesi işlemleri bu modül üzerinden yapılmaktadır. 

Çek, para gibidir, bir ödeme aracıdır. Paranın ülkede geçerli olması için şekil şartları olduğu gibi Çek’in 

de vardır. Çek’in şekil şartları aşağıdaki gibidir: 
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Menüdeki Komut satırına Sap_icc_turkey girilerek bu özel menüye ulaşılır.Bu menü SAP tarafından 

özel olarak sadece Türkiye Yunanistan ve Tayland üçlüsü için hazırlanmıştır.Çek /Senet işlemlerinin 

kesinlikle bu menüden yapılması tavsiye edilir. 

Senedi müşteriden aldığmızda ilk olarak f-36 işlem koduna giderek kaydediyoruz. 

Senedi veya çeki bankaya verdiğimizde FTR03 ilem kodunu kullanırız. 

Yaptığımız adımları geri almak istersek FTR04 işlem kodunu kullanırız. 

Her yaptığımız adımda sistem bize bir çıktı verir bu çıktıyı bastırmak için de FTR05 işlem kodu 

kullanılır. 

Elimde ne kadar senet var ne durumda hangi portföyle ne kadar çek olduğu FTR06 işlem kodunda 

kullanırız. 

Çekin nakitten farkı vadesi olmasıdır.  Vade tarihi geldiğinde nakte dönüşür. 

Kayıt Atılırken Senetle Ödeme-Bankaya İbraz-Bankada Ödendi Adımlarında Kullanılan Hesaplar Ve 

İlişkileri 

Senetle Ödeme 

  

 

101*lı hesap portföy hesabıdır. Alacak ise müşterinin mutabakat hesabına gider. 

     Bankaya İbraz     

                1010200001 

       Debit       Kredit 

   60000  

Burdaki 1010201064 ana bankada 102*lı hesapla ilişkisi kurulan senet ths.hsp. boşluğunda bulunan 

hesaptır.Bankaya ibrazda saati çalıştırdığınızda sizden bu geçici hesabı ister ve borçlandırır. F.92 T 

kodundaki yardımcı hesap uyarlamasıda sistemden otomatik olarak çağrılır ve 1019900001 hesabı 

Alacaklandırılır. 

                                            Bankada Denkleştirildi 

                1010200001 

       Debit       Kredit 

    60000 

Saat çalıştırıldığında bizden sadece valör tarihi istenir ve yukardaki kapama işlemi ayrı bir belgede 

yürütülür çünkü bunlar ara hesaplardır. 

 

 

                1010100000 

Debit(Borç) Kredit(Alacak) 

   60000  

                    1200202015 

       Debit       Kredit 

   60000 

                1019900001 

       Debit       Kredit 

       60000 

                1019900001 

       Debit       Kredit 

   60000  
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                1020100002 

       Debit       Kredit 

60000  

 

İkinci belgede de bankaya bagladığımız 102*lı hesabı borçlandırıp portföydeki çekler hesabı olan 

101*lı hesabıda kapatır. 

Sonuç olarak bu normal bir ödeme gibi 120*lı hesabın alacağında ve 102* lı hesabın borcunda kaldı 

ve işlem çek nakite dönüşmüş oldu. 

F.92 işlem koduyla biz banka hesaplarımıza senet tahsilat hesapları bağlarız bu bağladığımız hesabı bir 

başka banka hesabına bağlamayız bankaya özel olur senet tahsilat hesabı.

 

Aşağıdaki ekranda senet portföyü tanımlayalım. 

                1010100000 

       Debit       Kredit 

 60000 
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Aşağıdaki ekranda görüldüğü gibi senet portföylerinin arkasına bağlanmış hesapları görmekteyiz. 
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FBKP işlem koduna gidelim ve Ç ÖDK göstergesinin arkasına bağlanmış 101* hesabı görelim. 
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Yukarıdaki ekranda özellikler sekmesine tıklarız. 

Aşağıdaki ekranda Senet/Senet Talebi tıkını atarsak eğer portföy alanı F-36 işlem kodunda gelir. Bu 

tıkı atarız. 

Senet /senet talebi tıkını atarak potföyün arkasına bağlanmış hesabı gelmesini sağlar. 
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Çeki kaydettiğimiz işlem kodu olan F-36 işlem koduna gidelim. 
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Yukarıdaki ekranda referans alanına grmeyizsistem otomatik referans alanı atar. 

Portföy çekin tutulduğu yerdir. 

Portföy numaraları ile hangi 101* hesabına gideceğimizi söyleriz. 

Ödk göstergesi alanına Ç harfi bulunmaktadır biz fbkp işlem kodunda Ç ÖDK göstergesinin arkasına 

mutabakat hesabına karşılık gelicek 1010100001 hesabını bağladık. Ama yukarıdaki yapacağımız 

işlemde Ç ÖDK göstergesininin arakasındaki 1010100001 hesabını kullanmaz senet portföyündeki 

1000 numarasının arkasındaki 1010100000 hesabını kullanır. 

Yukarıdaki ekranda enter butonuna basarız ve aşadaki ekrana geçeriz. 
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Vade tarihini mutlka girmeliyiz vade tarihi çek senet işlemlerinde nakite döndüğü tarihtir. 

Senet Durumu: Çeki müşteri kendimi kesiyor yoksa müşteriye kesilen çeki bize ciro mu yaptığını 

belirtiriz. 

Düzenleme Tarihi: çekin ne zaman düzenlendiğine dair tarih girilir. 

Düzenleyen: Bu satır çekİ yazan firmadır. 

Muhatap: Çeki veren  

Bu yaptığımız işlemlerde elimize para gelmediği için 102* hesabına atacağımız kaydı 101* hesabına 

atarız. 101* hesabımızı borçlandırırız 102* hesabı alacaklandırırız. 
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Yukarıdaki ekranda verilerimizi girdikten sonra enter butonuna basalım.

 

Yukarıdaki ekranda temel tarşh alanında bugğnün tarihi vardı gün/yüzde bölümüne eklediğimiz 

rakamla temek tarih topladığımızda bize vergi tarihini verirdi. Biz direk temek tarih satırına vade 

tarihinide yazıp üzerine gün eklemeden de işlemimizi yapabiliriz. 

Yukarıdaki ekranda Simülasyon butonuna basalım ve ekran aşadaki ekran gibi olur. 

Aşagıdaki ekranda sistemin dikkat edeceği kalem Ç ÖDK göstergeli kalem satırıdır. 

Aşadaki ekranda gördüğümüz gibi senet portföyünün arkasındaki 1010100000 hesabı kullanılmış Ç 

ödk göstergesinin arkasındaki 1010100001 hesabı kullanılmamış. 

Sistem 15 kayıt anahtarı ile attığımız kaydı görmez ,unutur. Bu attığımız kaydı biz geri almak istersek 

eğer 09 hesabına karşılık olarak 19 ödk göstergesi çalışır. 
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Yukarıdaki ekranda tahsilat olmasına rağmen niye mutabakat hesabı alacaklı sorusu karşılık olarak 

çekler süphelidir bankadan karşılıklı onayı alınmadan bu kalıcı olan mutabakat hesabının alacak 

kısmında görülür.Yani karşılıklı çıkması halinde bu miktar diger tahsilat işlemleri gibi mutabakat 

hesabının borcuna ve  bir banka hesabının alacağına yazılarak eşitlik sağlanmış olur. 

Kaydet butonuna bastığımızda aşağıdaki gibi ekran gelir.aşadaki ekranda biz çıktı almıycaz o yüzden 

çıkıcaz bu ekrandan çıkmamıza ragmen işlemimiz kaydolucak. 

 



692 
 

 

Şimdi gidelim FTR03 işlem koduna. 

 

FTR03 işlem kodunda bankaya gönderme tahsil kaydını yapma, satıcıya gönderme (müşteriden 

aldığımız çeki nakte dönmeden satıcıya vererek çekimizi ciro etmiş oluruz.) 

FTR03 işlem kodu ileriye dönük işlemler yapar. 

FTR04 işlem kodu ise geriye dönük işlemler yapar. 
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Şirket kodu seçilip bankaya ibraz tıklandıktan sonra seçim ölçütlerine tıklanır. Seçim ölçütleri önemli 

bir alandır çünkü birçok kullanıcının bulundugu şirketlerde kullanıcının bu ekranda parametreleri 

arttırmaması diğer kullanıcıların bloke edilmesine yol açar. 

Biz bankaya ibraz işlemiyle çekimizi bankaya tahsile göndeririz. Satıcı  ibraz da satıcıya aldığımız çeki 

ciro etmektir. 
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Yukarıdaki ekranda seçim ölçütleri sekmesinde verilerimizi girdikten sonra yürüt butonuna basalım. 

Aşağıdaki ekranda görüldüğü gibi kalemlerimiz aktif durumdadır. Eğer gri durumda olsalardı 

üzerlerinde işlem yapamayız bloke oldukları anlamına gelir. 
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Belge numaramızın seçip tarihçe butonuna basarak belgemizin tarihçesini görebiliriz. 

Aşadaki ekranda 1000000005 nolu belgemizin tarihçesi bulunmaktadır. 

 

 bu sembol ilemde bir problem olmadığını belirtir. 

 

Yukarıdaki 1000000005 seçili satıra çift tıklarız ve belgemizi görüntüleriz. 
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Aşağıdaki ekranda görüldüğü gibi referans numarası girmemiştik sistem kendi referans numarası 

atadı. 

 

Yukarıdaki ekranda 09 kayıt anahtarlı Ç ödk göstergeli satırıa çift tıklayalım. 

Aşağıdaki ekranda düzenleme tarihi ve düzenleyen arasında bir satır bulnmamaktadır biz bankaya 

ibraz işlemimizi gerçekleştirdiğimizde bu iki satır arasına kullanım adında bir satır daha eklenicektir. 

 

Çek senet işlemlerinin tutulduğu tablo BSED tablosudur. 

Yukarıdaki ekranlardan geri gelerek aşadaki ekrana geliriz. 

Aşağıdaki ekranda bankaya ibrazda bulunacağımız 1000000005 numaralı belgemizin tıkını atıp yürüt 

butonuna basalım. 
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Aşağıdaki ekranda geçici hesap alanına senet tahsiat hesabı girilir ve enter a  basalır. 

 

Aşadaki ekranda görüldüğü gibi yine bir çıktı vermek ister bu ekrandan çıksak bile işlemimiz kaydolur. 
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Aşadaki ekranda görüldüğü gibi 10000000005 numaralı belgemiz artık gri haldedir üzerinde işlem 

yapılamaz. 10000000005 numaralı belgemizi seçelim ve tarihçe butonuna bsalım. 

 

Aşadaki ekranda tarihçe görünümü bulunmaktadır. 

Senet ibraz alanında hangi belgeye girdiğini görmek için aşadaki ekranda 300000184 numaralı 

belgeye çift tıklayalım.

 

Aşadaki ekranda senet ibraz işlemiyle gelen belge kalemleri görülmektedir  
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Yukarıdaki ekranda görüldüğü gibi 1010200001 numaralı hesabın karşısında 1019900001 numaralı 

hesaptan çıkmış portföy hesabından çıkılmamış portföy hesabı hala duruyor. 

Yukarıdaki ekrandan çıkıp tekrar tarihçe alanımıza gelelim. 

Aşadaki ekranda 1000000005 numaralı belgemize çift tıklayalım ve belge görüntüsünü görelim. 
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Aşağıdaki ekranda bizim ilk attığımız Ç ÖDK’lı kalemimize çift tıklayalım.

 

Aşadaki ekranda gördüğümüz gibi bankaya ibraz işlemini gerçekleştirdiğimizden dolayı düzenleme 

tarihi ve düzenleyen satırlarının arasına kullanım satırı gemiştir bu bankaya bu belgenin ibraz 

edildiğini gösterir. 

 

Yukarıdaki ekranda 26.10.2016 tarihinde çeki bankaya verdiğimiz için durumu I oldu. Satıcıya 

verseydik eğer durumu F olurdu. Bu portföyen çıkılsaydı durumu D olurdu. 
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Biz kullanım alanındaki çekimizin durumunu öğrenebiliriz .Bu satıra aynı zamanda denkleştirme 

satırıda gelir ama açık kalem bakım işlemi yapıldıktan sonra. Bu şekilde çekin açık kalem bakımının 

yapılıp yapılamdığınıda öğreniriz. 

Aşağıdaki ekranda bankaya ibrazda bulunduğumuz çekin açık kalem bakımını yapalım.

 

Aşağıdaki ekranda seçim ölçütleri sekmesine gelelim. 
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Yukarıdaki ekranda seçim ölçütleri sekmesinde gecici hesap, senet portföyü para birimi ve 

müşterimizi girip yürüt butonuna basalım. 

Aşadaki ekrandaki belgemizin tıkını atalım belge numarası alanını seçip tarihçe butonuna basalım ve 

tarihçesini görelim. 
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Tarihçe ekranından geri gelelim ve yürüt butonuna basalım. 

 

Aşadaki ekranda belge tarihi yazıp enter a basarız. 
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Aşadaki belgemiz görüldüğü gibi açık kalem bakımı yapıldığı için gri oldu belge numaramızı seçip ileti 

butonuna basalım. 

 

Aşadaki iletiler ekranında görüldüğü gibi sistem iki belge atadı. 
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Yukarıdaki ekrandan geri gelelim ve tarihçe butonuna basalım. 

Tarihçe sayfasında 3000000185 numaralı belgeye çift tıklayalım. 

 

Aşagıdaki ekranda görüldüğü gibi 09 Ç ödk götergesini denkleştirmek için 19 Ç ödk lı kayıt atılmış. 



707 
 

 

Aşadaki ekranda tekrar tarihçe sayfasına gedelim ve 352 numaralı belgeye çift tıklayalım inceleyelim. 

 

Aşağıdaki ekranda görüldüğü gibi 101 ile 102 hesapları arasında virmen yapıldı.  

 

Tekrar tarihçe alanına gidelim ve ilk attığımız Ç ödk lı belgemize çift tıklayalım ve durumunu 

inceleyelim. 
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Aşağıdaki ekranda 09 Ç ödk li kalemimize çift tıklayalım. 

 

Aşadaki ekranda kullanım ve denkleştirma bölümlerinin anlamı bu çek bankaya ibraz edilmiş ve açık 

kalem bakımı yapılmıştır. Yani bankaya tahsile çıkılmış ve ödenmiş olduğu anlaşılır. 
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Yukarıdaki belge bankaya ibraz ve açık kalem bakımlarına gelmez çünkü bu iki adımda yapıldığı için 

gelmez. 

Ftr04 İşlem Koduyla Çek-Senet İşlemlerinde  Ters Kayıt 

Aşağıdaki FTR04 işlem kodunda hangi durumdan hangi duruma geri alacağımızı sorar. Biz 100000005 

numaralı belgemizin açık kalem bakımını yapmıştık. Açık kalem bakımından; bankaya ibraz işlemine , 

senet portföyüne (F-36) ve müşteri fatura (ilk girilen çek kaydının da ters kaydını geri alır.) gibi 

adımlara geri alabiliriz. 
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Yukarıdaki ekranda yaptığımız işlemde bizim çekimizin durumu açık kalem bakımı yapılmıştı biz açık 

kalem bakımından bankaya ibraz işlemin geri alıcaz çek durumumuzu.  

Aşadaki ekranda banka hesabı olarak biz işbankasına bağladığımız banka hesabını kullanırız nedeni   

F-36 da işbanksının verilerini kullandığımızdandır. 

Aşağıdaki ekranda seçim kriterlerinide yazdıktan sonra yürüt butonuna basalım. 
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Aşağıdaki ekranda satırı tık atarak seçelim ve yürüt butonuna basalım. 

 

Aşağıdaki ekranı güncellemeyi onaylarız. 
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Aşağıdaki ekranda gördüğümüz gibi satırımız gri oldu. Bunun anlamı açık kalem bakımınan bankaya 

ibraz işlemini gerçekleştirdiğimizdir. Bu ekrandan çıkıp tekrar girmek istersek bu satırı göremeyiz. 

 

Yukarıdaki ekranda belge numarası alanını seçeriz ve tarihçe butonuna basarız. 

Aşadaki ekranda ilk attığımız belge numarasını seçip çift tıklarız. 
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Aşağıdaki ekranda 09 kayıt anahtarlı Ç ödk göstergeli kalemin üstüne çift tıklayalım ve durumunu 

inceleyelim. 

 

Aşadaki ekranda gördüğümüz gibi denkleştirme durumu iptal oldu. Bunun sebebi bankada açık kalem 

bakımından banka ibraz geri gittiğindendir. 
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Yukarıdaki ekrandan çıkarak aşağıdaki ekrana geri geliriz ve ileti butonuna basalım ve iletilerimiz 

görelim. 

 

Aşağıdaki ekranda hem denkleştirme iptali hemde atılan belgelerin ters kaydı alındı. 
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Aşağıdaki ekranda belgemiz banka ibaz durumundadır. Biz bankaya ibraz durumundan senet pörtföy 

durumuna veya müşteri faturası durumuna çekebiliriz. Biz müşteri faturası durumuna giricez. 
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Yukarıdaki ekranda müşteri faturasına tıkladıktan sonra seçim ölçütleri sekmesine girelim. 

Seçim ölçütlerinde verilerimizi girdikten sonra yürüt butonuna basalım. 
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Aşadaki ekranda belge numarasını seçip arihçe butonuna basalım. 
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Aşadaki ekranda bu işlemi yüürttüğümüzde 1000000005 ve 3000000184 numaralı belgeler 

bulunmuycak. 1000000005 numaralı belgedenin de 09 Ç ödk li kaleminin kullanım satırı ortadan 

kalkıcaktır. 

 

Yukarıdaki ekrandan geri çıkalım. Aşadaki ekrana gelelim.
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Yukarıdaki ekranda satırımıza tık attığımıza göre yürütelim ve belgemizi ibrazdan müşteri faturası 

durmuna getirelim. 

Aşağıdaki ekranda güncellemeyi onaylıyalım ve müşteri faturası durumuna gelsin belgemiz.

 

 

Belgemizin tarihçe butonuna basalım ve ilk attığımız belgenin 09 Ç ÖDK li kaleminin belge durumu 

aşadaki gibi bankada bakımı yapılmadan denkleştirilmiştir. 



720 
 

 

 

Banka ibraz kaydının ters kayını alıp senet portföyündeki (F-36) da ters kaydını aldı ve çeki müşteriye 

geri teslim etti yani çek hiç girilmemiş gibi duruma geldi. 

28.1 Çek-Senet Uyarlamaları 

FS00 işlem koduna giderek 1010000000 numaralı portföy hesap oluşturduk. D müşteri mutabakat 

hesabı olduğunu gösterdik, münerit kalem tıkını atıp sıralama anahtarını ve alan durum varyantını 

girerek hesabımızı kaydettik. 

1010300000 numaralı Ara Hesabı oluşturmak için münferit kalem ve açık kalem tıkını atıp alan durum 

varyantını gireriz ve kaydederiz. 

1010400000 numaralı Portföyler Arası Çek Transferi için münferit kalem tıkını ve açık kalem tıkını atıp  

alan durum varyantı girip kaydederiz. 

1010000090 numaralı karşılıksız çekler hesabı yaratalım. D müşteri mutabakat hesabı olduğunu 

gösterdik, münferit kalem tıkını sıralama anahtarını ve alan durum varyantını girerek hesabımızı 

kaydettik.  

Çek senet uyarlamalarında önceklikle senet portföyü tanımlarız. 
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Senet portföy satırına çift tıklayalım ve girelim. 

 

Hesap 1’i portföyler arası işlem yaptığımızda kullanırız. 
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Hesap 2’i çeki satıcıya verdiğimizde kullanırız. 

Karşılıksız çek de senet portföyü tanımladığımızda hesap 1 ve hasap 2 yazmayız. 

Yukarıdaki işlemleri kaydet butonuna basalım ve kaydedelim. 

Aşağıdaki ekranda SAPscrip form belirle satırına gireriz. 

Sapscrip form satırında senet işlemlerini kaydettiğimizde sistem bize bir çıktı sunuyor bu çıktının 

hangi şablon üzerinde olacağını belirleriz. 

 

Aşağıdaki ekranda I100 şirket kodunun satırını seçeriz ve kopyala butonuna basarız. 
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Yukarıdaki ekranda I100 şirket kodunu kopyaladıktan sonra aşağıdaki şirket kodu yerine BT15 yazarız 

ve kaydederiz. 

 

Aşadaki  ekranda senet işlemlerini gerçekleştirdiğimizde referans numaramız bordor numara aralığını 

tanımlayarak gelir. FTR01 işlem koduna giderek bordor numara alanları bakımını yapalım.  
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Yukarıdaki ekranda olduğu gibi bordor numara alanlarımızı oluştururur ve kaydet butonuna basarırz. 

01 Payment by bill of exchange : çeki siteme girişi 021ile referans numarası başlayan referans 

numarası verilmektedir. 

02 Presented to a bank : Bankaya İbraz işleminde 02 ile referans numarası başlayan referans 

numarası verilmektedir. 

03 Presented to a vendor : satıcıya ibraz 

04 Cleared at bank : bankada açık kalem bakımı yapıldı 

05 Cleared at vendor : satıcıda açık kalem bakımı yapıldı 

06 Bounced at bank  

07 Bounced at vendor  

08 Bounced and cleared  

09 Removed from bill of exchange portfolio  

10 Added to bill of exchange portfolio  

29 Reversals (to Customer Invoice) 
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Alacak Senedini Bankaya Transfer Etme. 

Sistemdeki her bir banka hesabımızı otomatik ödemede kullamak için housebank oluştururuz. 

FI12 işlem koduna gidelim ve bir banka hesabı oluşturalım. 

Aşadaki ekranda yeni girişler deriz. 

 

Aşağıdaki ekranda banka anahtarı satırına banka kodu ve banka şubesi numarası yazılır daha önceen 

FI01 de oluşturmadıysak yarat butonuna basarat yaratabiliriz. 

Ana banka satırına da TEB01 girdik. Başka bir teb bankasnı sisteme kaydetmek istersek eğer ana 

banka olarak TEB02 yazabiliriz. 

Banka ülkesinide yazarız ve kaydet butonuna basarız. 

 

Aşağıdaki ekranda banka hesaplarını seçip tekrardan yeni girişler yazarız.  
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Aşağıdaki ekranda hesap tanımı try01 yazdık tanım olarak daha önceden 1020000000 numaralı banka 

hesabımzın tanımını yazdık bu şekilde banka hesap bilgilerimizle sistemdeki banka bilgilerini bağlantılı 

yaptık. Para birimini TR yazdık ve kaydet butonuna basarız ve işlemimizi kaydederiz. 
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Fs00 işlem koduna gidip 1010100000 numaralı teb bankası tahsile verilen çekler hesabı oluştururuz . 

Hesabı oluştururken münferit ve açık kale tıkın atarız, sıralama anahtarı, alan durum varyantını VE 

diğer zorunlu alanlarıda girip kaydet butonuna basarız.  

Aşadaki ekranda F.92 işlem koduna gidelim ve oluşturduğumuz ana banka hesabımızın arkasına 

1010100000 hesabını bağlayalım. Dolayısıyla biz bankada açık kalem bakımı yaptığımızda 

1010100000 yerine 1020000000 hesabı buluyor. Her 101*  li çek tahsilat hesabı sadece bir bankanın 
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arkasına bağlanır. F.92 deki 101* hesabı sadece bir banka hesabına bağlanır.

 

Yukarıdaki ekranda ana banka verilerine tıklayalım. 
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Banka tahsidekil ara hesaba çıkmak için kullanıcağımız 1019900000 hesabımızı FS00 işlem 

oluşturalım. Otomatik kaydedilebilir, açık kalem münferit kalem ve diğer gerekli verileri girerek 

kaydederiz. 
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Yukarıdaki ekranda banka yardımcı hesapların tanımlanması satırına tıklayalım. 

Aşağıdaki ekranda bankaya tahsilatta 1010100000 Ç ödk sıyla çıktığımızda borçlandırırız. 1019900000 

hesabını alacaklandırıcağımızı belirtiriz.

 

SM30 işle koduyla tablolara doğrudan bakım yapılabilir. 

SM30 işlem koduna gidelim ve hata mesajından aldığımız iletideki tolerans gruplarımızı tanımlayalım. 

SM30 tablosu verilerini aşağıdaki uyarlamaları tanımladığımız ekrandan alır. 
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Aşağıdaki ekranda TO43S yi hata mesajımızdan yazıp kalem butonuna basalım. 

 

BT15 şirket kodumuza tolerans grubumuzu tanımlamak için I100 şirket kodundan kopyalama 

işlemiyle BT15 şirket kodumuza tolerans grubu tanımlayıcağıyız. 

 

Aşağıdaki ekranda ŞK satırına şirket kodumuzu yazarız ve kaydet butonuna basarız. 



732 
 

 

Ana hesap tolerans gruplarının tanımlanması 
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I100 şirket kodu satırını seçelim ve kopyala butonuna basalım kendi şirket kodumuz için ana hesap 

tolerans gruplarını tanımlayalım.

 

Aşağıdaki ekranda şirket kodu satırına şirket kodumuzu yazarız ve enter butonuna bastıktan sonra 

kaydet butonuna basarız. 

SM30 tolerans grupları verilerini sistem aşağıdaki  ekranda alır. 

 

Bt15 şirket kodumuz için uyarlamalarımızı yaptığımıza göre BT15 şirket koduna kesilen çeki sisteme 

girelim. 
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Aşağıdaki ekranda F.36 işlem koduna gidelim ve çekimizi sisteme girelim.
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Yyukarıdaki ekranda metinlerimizi senet portföyümüzü gibi verilerimizi girdikten sonra enter 

butonuna basarız ve bir sonraki sayfaya geçeriz.

  

Harici no: çekin üstündeki numaradır. 

Banka/hesap.no: çekin üstündeki banka ve hesap numarasıdır. 
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Vade tarihi çekin vadesidir bu alanı mutlaka doldurmalız, ve diğer gerekli alanları doldurduktan sonra 

bir sonraki sayfaya geçmek için enter a basarız.

 

Yukarıdaki ğerekli alanları doldurduktan sonra kaydet butonuna basarız.
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FTR03 işlem koduna gidelim ve bankaya çekimizi tahsilat talebinde bulunalım.

 

Portföydeki bir çek ya bankaya ibraz edilir yada satıcıya ibraz edilir. 

Biz aşağıdaki ekranda bankaya tahsilat yapılması için ibrazda bulunucaz. 
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Aşağıdaki ekranda seçim ölçütleri sekmesine geçeriz. 

Seçim ölçütleri sekmesinde senet portföyü, para birimi ve hangi müşteriden çeki aldığımızı yazıp 

yürüt butonuna basarız. 
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Aşağıdaki ekranda bizim attığımız 1000000005 numaralı belgeyi seçip yürüt butonuna basarak belgeyi 

çeki bankaya tahsilat yapması için ibraz a gönderdik. 
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Aşağıdaki ekranda gecici hesabımız olan 1010100000 numaralı tahsildeki çek hesabımız olan  geçici 

hesabımızı yazarız ve enter a basarız. Gecici hesabı biz F.92 işlem kodunda banka hesabımızın 

arkasına bağlarız. Bu gecici hesap banka hesaplarına özgüdür. 

 

Aşağıdaki ekranda yazdırma işlemini yapmasak bile ibraz işlemimiz gerçekleşir. 
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FTR03 işlem koduyla çekimizin  bankada açık kalem bakımını gerçekleştirelim. 



743 
 

 

Aşağıdaki ekranda seçim ölçütleri sekmesindeki verilerimizi girelim. 
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Yukarıdaki ekranda şeçim ölçütleri sekmesinde gerekli görüdğümüz verileri girdikten sonra yürüt 

butonuna basalım. 
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Yukarıdaki ekranda çekimiz ibraz durumundadır. Belgi satırına tıkımızı atmadan önce belgemiz ibraz 

durumundayken tarihçe butonundan durumuna bakalım.

 

1000000005 numaralı belgemiz f-36 işlem koduyla çekimizi sisteme girdiğimizde oluşan belge 

numaramızdır. 

1000000006 numaralı belgemizde 1000000005 numaralı belgemizi ibraza çıkardıktan sonra oluşan 

belgemizdir. 
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1000000005 numaralı belgemizin üstüne tıklayalım ve kalemlerini görüntüleyelim.

 

Yukarıdaki ekranda 09 Ç ödk sında gördüğümüz gibi çek senet işlemlerinde müşteri mutabakat 

hesabının (102*) arkasındaki 101*li çek senet hesabı çalışmaz biz senet/senet ilişik tıkı attığımız için 

senet portföy hesabımızın (1010000000) gelir. 

Yukarıdaki ekranda geri çıkalım ve aşağıdaki ekranda 1000000006 numaralı belgemizin üstüne çift 

tıklayalım ve kalemlerinin görüntüleyelim.

 

Aşağıdaki ekranda 100000006 numaralı belgemizin kalemleri bulunmaktadır. 

Aşağıdaki ekranda ibraz işlemimiz bir gecici hesap (1010100000) ve bir ara hesap (1019900000) 

arasında çalışmaktadır. 
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Yukarıdaki ekrandan geri gelelim ve aşağıdaki banka açık kalem bakımında müşterimizi seçelim. 

 

Yukarıdaki ekranda seçtiğimiz müşterimizi yürüt butonuna bastıktan sonra valör tarihi girip enter a 

bastıktan sonra banka açık kalem bakımı yaparak çeki nakite çevirmiş oluruz. 

 

Yukarıdaki ekranda gördüğümüz gibi çekimiz nakte döndü ve satırımız gri durumda oldu artık bir 

işlem yapamayız bu satırda belge numaramızı seçip tarihçe butonuna basalım ve durumunu görelim. 
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Yukarıdaki ekranda görüldüğü gibi sistem açık kalem bakımı ile 1000000007 ve 100000008 numaralı 

belgeler atadı. 

Aşağıdaki ekranda 100000007 numaralı belgenin kalemleri görülmektedir. Sistem bizim F-36 da kayıt 

attığımızda 1010000000 numaralı belgeyi 09 kayıt anahtarıyla borç atmıştı. Aşağıdaki açık kalem 

bakımıyla gelen kalemlerde 1010000000 hesabı  19 Ç ile alacaklandırarak bu hesabı denkleştirdi. 

İbraz işleminde kullanılan ara hesabımız  (1019900000) 50 kayıt anahtarı ile alacaklı iken açık kalem 

bakımında 40 kayıt anahtarıyla borçlu hale gelerek denkleşti. 

 

Aşağıdaki ekranda 100000008 numaralı hesabımızın kalemleri aşağıdaki ekranda verilmektedir. 

1010100000 numaralı belgemiz banka ibra

z işleminde 40 kayıt anahtarı ile gecici hesap olarak kullanılmıştı. Açık kalem bakımında ile 

1010100000 numaralı hesabımızda 50  kayıt anahtarı ile birbirlerini denkleştirdi.  
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Sonuç olarak normal bir ödeme gibi 1020000000 numaralı hesabımız borçlu 120000000 hesabımız 

alacaklı olarak çekimiz nakite döndü. 

Aşağıdaki ekranda İletiler butonuna basalım ve iletilerimizi görelim. 
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FS00 işlem koduna gidelim ve 10199000 

01 ve 1019900002 numaralı hesapları oluşturalım. 

Portföy Karşılıksız Transfer Hesabı olarak 1019900001 numaralı hesabımızın açık kalem, münferit 

kalem, otomatik kaydedilebilir tıklarını atar sıralama anahtarını, alan durum varyantını gireriz ve diğer 

gerekli verileride girdikten sonra kaydet butonuna basıp  hesabımızı oluştururuz.  

Satıcı Verilen Çekler Karşıt Hesabı olarak 1019900002 numaralı hesabımızın açık kalem, münferit 

kalem, sıralama anahtarını, alan durum varyantını gireriz ve diğer gerekli verileride girdikten sonra 

kaydet butonuna basıp  hesabımızı oluştururuz. 

 

SPRO danışman ekranına gidelim ve portföyler arası yaptığımız işlemlere kullanılan hesapları 

inceleyelim. 

 

Aşağıdaki ekranda 1010400000 numaralı portföyler arası transfer ara hesabına kayıt atılması için 

1019900001 numaralı portföy transfer karşıt hesabına borç kaydı yapılması için yardımcı hesap 

bağlarız. Portföy hesabından çıkış yapıldığında 1010400000 alacak kaydı atarken 1019900001 

hesabınada borç karydı atar. 
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Yine 1010300000 numaralı satıcı verilen çek ara hesabına kayıt atılması için 1019900002 numaralı 

satıcıya verilen çekler karşıt hesabına borç kaydı yapılması için yardımcı hesap bağlarız.satıcı 

hesabından çıkış yapıldığında 10103000000 hesabına alacak kaydı atarken 1019900002 hesabına borç 

kaydı atılır. 

 

Yukarıdaki ekranda verilerimizi girdiğimize göre kaydet butonuna basalım ve verilerimizi kaydedelim. 

Aşağıdaki ekranda fbkp ayarlarını yapalım. 
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Şimdi gidelim bir f-36 işlem kodu ile çek girişi yapalım. Ve bu çekimizi satıcıya ibraz ettikten sonra 

satıcıda açık kalem bakımını yaparak müşteriden bize gelen çeki satıcıya vererek çekimizi ciro edelim.
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Yukarıdaki ekranda verilerimizi girdikten sonra enter butonuna basarız ve aşağıdaki sayfaya geçeriz. 

 

Yukarıdaki ekranda gerekli alanlarımız olan tutar, vade tarihi, harici no, banka/hsp.no gibi verilerimiz 

yazdıktan sonra enter butonuna basıp bir sonraki sayfaya geçeriz. 
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Yukarıdaki ekranda çek girişimizi kaydetmeden önce simülasyon butonuna basalım  ve kalemlerimizin 

arkasına bağanmış hesapları görelim. 
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Yukarıdaki ekranda gördüğümüz gibi 09 Ç ödk li kalemde kullanılan hesabımız porföy hesabımızdır ve 

karsında alacaklı lı olarak 120000000 müşteri hesabımız çalışmaktadır. Kaydet butonuna basalım ve 

işlemimizi kaydedelim. 

 

Şimdi FTR03 işlem koduna gidelim ve çekimizi satıcıya ibrazda bulunalım. 

 

Yukarıdaki ekranda satıcıya ibraz tıkını attıktan sonra seçim ölçütleri sekmesine geçelim. 
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Aşağıdaki ekranda seçim ölçütleri sekmesinde  senet portföyü para birimi ve müşteriyi girdikten sonra 

yürüt butonuna basalım.

 

Aşağıdaki ekranda satırımızı seçip yürüt butonuna basarız. 
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Aşağıdaki ekranda hangi satıcıya çeki vericeğimi sorar satıcı numarasını girip enter buyonuna basarız 

karlımıza yazdır sayfası gelir yazdırmak istemems bile işlemimiz gerçekleşir. 

 

Aşağıdaki ekranda gördüğümüz gibi satırımı gri oldu satıcıya ibraz işlemimiz gerçekleşti. Belgemizi 

seçili hale getirip tarihçe butonuna basalım ve durumunu inceleyelim. 
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Aşağıdaki ekranda gördüğümüz gibi satıcıya ibraz işlemiyle 1600000 ve 1000000010 numaralı belgeler 

oluştu. 160000000 numaralı belgemizin üstüne çift tıklayalım ve kalemlerini inceleyelim.  

 

Aşağıdaki ekranda gördüğümüz gibi satıcıya verilen çek ara hesabının karşısında 1019900002 

numaralı satıcıya verilen çekler tahsil hesabı çalışmaktadır. 

 

 Aşağıdaki ekranda satıcıya ibraz işleminde atılan bir diğer belgede 10000000010 numaralı belgedir. 
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1010300000 satıcıya verilen çek ara hesabı alacaklı içen 320000000  satıcı hesabı borçlu durumdadır.

 

Satıcı ibraz işlemimizi gerçekleştirdikten sonra satıcı açık kalem bakımı işlemini yapalım.

 

Yukarıdaki ekranda satıcıda açık kalem bakımı seçtikten sonra seçim ölçütleri sekmesine geçelim. 

Aşağıdaki ekranda seçim ölçütleri sekmesinde verilerimizi girdikten sonra yürüt butonuna basalım. 
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Aşağıdaki ekranda belge numarasını seçili hale getirip tarihçe butonundan ilk belgemiz olan 

1000000009 numaralı belgemizi inceleyelim. 
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Aşağıdaki ekranda 1000000009 numaralı belgenin üstüne çift tıklayalım ve durumunu inceleyelim. 

 

Aşağıdaki ekranda 09 Ç ödk’lı kalemimizin üstüne çift tıklayalım. 

 

Aşağıdaki ekranda gördüğümüz gibi henüz satııya ibraz işlemine kadar yapılmış. Denkleştirme 

işleminin daha yapılmadığı görülmektedir denkleştirme tarihi satının olmamasından. 



763 
 

Kullanım satırındaki F harfinin anlamı satıcıya tahsilat için çekin verildiğini gösterir. 

I harfi olsaydı çekin tahsil için bankaya veridiğini gösterirdi.  

 

Yukarıdaki ekranlardan geri gelerak aşadaki ekrana gelilim ve satırımızı seçtiğimize göre yürüt 

butonuna basalım ve satıcı açık kalem bakımını yapalım.

 

Açık kalem bakımını yaptıktan sonra satırımız gri oldu. Belge numaramızı seçili hale getirip tarihçe 

butonuna basalım. 
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Aşağıdaki ekranda satıcı açık kalem bakımı yaptığımızdan ötürü sistem 16000001 numaralı belge 
atadı. Bu begenizn üstüne çift tıklayarak kalemlerini görelim. 

 

Aşağıdaki ekranda 1010000000 portföy hesabı ile 1019900002 numaralı satıcıya verilen çekler karşıt 

hesabı birbirini kapattı. 

 

İlk attığımız çek belgesinin 09 Ç ödk ‘lı kaleminin durumu aşağıdaki ekrandaki gibidir. 

Aşağıdaki ekranda gördüğümüz gibi denkleştime satırıda geldiğine göre denleştirme işlemimiz 
gerçekleşmiş çekimiz nakite dönmüştür. 
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FS00 işlem kodunda 1010000001 numaralı fabrika çek portföy tl hesabını oluşturmak için D müşteri 

mutabakat olduğunu belirtelim, münferit kalem tıkını atalım, sıralama anahtarını, alan durum 

varyantını ve diğer verileri girdikten sonra kaydet butonuna basalım. 

Spro işlem koduna gideli ve 1010000001 numaralı hesabımızı senet portföy hesabı olarak 
tanımlayalım. 
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Senet portföyünü tanımla dedikten sonra yeni girişler diyelim ve hesabımızı tanımlayalım. 

Aşağıdaki ekranda TRY02 portföy tanımladık. 

 



767 
 

Şimdi gidelim F-36 işlem koduyla TRY01 senet portföyüne çek girişi yapalım daha sonra bu çekimizi 

başka bir portföy hesabımız olan TRY02 portföyüne aktaralım. 

1000000011 belge numaralı çekimizi sisteme tanımladık.

 

FTR03 işlem koduna gidelim ve senet portföyü: çıkışlar satırını seçerek TRY02 senet portföyünden 

çıkalım. 

 

Yukarıdaki ekranda senet portföyü çıkışları seçtikten sonra seçim ölçütleri sekmesine geçelim. 

Aşağıdaki ekranda seçim ölçütleri sekmesinde çıkış portföyü para birime ve eki aldığımız müşteriyi 

yazıp yürüt butonuna basalım. 
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Aşağıdaki ekranda 100000001 numaralı belgeyi seçip yürüt butonuna bastıktan sonra bize hedef 

portföyü yani geçiş yapmak istediğimiz portföyü sorar. Yazıp enter a basarız. 
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Aşağıdaki ekranda gördügümüz gibi 1000000011 numaralı belgemiz grı oldu yani senet portföyünden 

çıkış yapıldı.belge numarasını seçili hale getirip durumunu tarihçe butonuna basarak inceleyelim.  

 

Aşağıdaki ekranda senet porfföy çıkış işlemiyle 1000000012 numaralı belge atandı belgenin üstüne 

çift tklayalım ve kalemleri görüntüleyelim.810 
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Aşağıdaki ekranda portföy transfer ara hesaptan (1010400000) portföy transfer karşıt 

hesaba(1019900001)  çıkış yapıldı. 
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Yukarıdaki ekranda geri çıkalım ve aşağıdaki ekranda senet portföy girişleri satırını seçelim.

 

Senet portföy girişleri tıkını attıktan sonra seçim ölçütleri sekmesine gidelim. 

Seçim ölçütleri sekmesinde çıkış portföyü, hedef portföyü, para birimi ve hangi müşteriden çeki 

aldıysak yazarız ve yürüt butonuna basarız.  
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Aşağıdaki ekranda satırımızı seçip yürüt butonuna basalım.

 

Aşağıdaki ekranda senet portföy girişler işlemimizi tamamladık. Belgemizi seçip yürüt butonuna 

basalım ve durumunu inceleyelim.

 

Aşağıdaki ekranda gördüğümüz gibi senet portföy girişler işlemiyle 1000000013 ve 1000000014 

numaralı belgelerimiz oluştu bu belgeleri inceleyelim. 
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1000000013 numaralı belgemiz ilk çek portföy hesabımızla portföyler arası karşıt  hesabı birbirlerini 

kapatmışlar.  

 

1010000001 numaralı fabrika senet porföy hesabımızla portföyler arası çek hesap kaydı girilmiş. 
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Yukarıdaki ekrandan çıkıp ilk belgemizin (1000000011) 09 Ç ÖDK lı kaleminin durumunu 

görüntüleyelim.

 

Yukarıdaki ekranda gördüğümüz gibi çekimizin durumu D dir. Kullanım ve denkleştirme alanlarıyla bu 

çek kapatılmıştır. 1000000014 numaralı belgeye TRY02 senet portföyüne geçiş yapılmıştır. 

Aşağıdaki ekranda 100000014 numaralı belgemizin durumu görüldüğü gibi sadece sisteme girilen bir 

çek gibi görülmektedir. Bu şekilde bir portföy hesabından başka bir portföy hesabımıza çekimizi 
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aktararak portföyler arası çekimizi ciro ettik.

 

 

 

28.1 Mizan 

F.08 işlem koduna gidelim ve mizanımızı inceleyelim. 

Aşağıdaki ekranda 1010000000 ile 1019999999 numara aralığının 1-16 dönemler arasındaki mizin 

durumunu inceleyelim verilerimizi girdikten sonra  yürüt butonuna basalım. 
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Bakiye devri: önceki yıldan ne kadar bu yıla bakiye geldiğini belirtir. 
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Bulunduğumuz yılın bakiyesini rapor dönemi borç ve rapor dönemi alacak sütunları verir. 

Yukarıdaki ekranda çek –senet işlemlerinde rapor dönemi borç satırların bizde nakite dönmesi veya 

geri iadesi ile rapor dönemi alacak oluşmaktadır. 

Yukarıdaki ekranda borç ve alacaklarımız biribirini kapattığı için kümüle bakiyemiz sıfır oluştur. 

Aşağıdaki ekranda f-36 işlem koduyla 09 Ç ödk 3 tane çek borç kaydı bir tanede 15 kayıt anahtarı ile 

alacak kaydı attık. Sisteme üç tane müşteriden gelen çekin girişi tanımladık. 

Sistem 15 kayıt anahtarı ile atılan kaydı çok önemli görmüyor asıl önemli gördüğü 09 Çödk kalemidir.

 

F.08 işlem koduna gidelim ve mizanımızı inceleyelim. 

Aşağıdaki ekranda mizanmızın listesini kendimize göre  ayarlayabiliriz. 

Aşağıdaki ekranda ayrıntılı liste satırındaki konfigürasyon butonuna basalım ve liste şeklimizi 

düzenleyelim. 
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Şuan bizim mizan liste şeklimiz bu şekilde biz bunu değiştirelim. 

Aşağıdaki listeye düzeni değiştir butonundan para birimi, iş alanı, bakiye devri, önceki bakiye 

sütunlarını çıkartalım. 

 

Aşağıdaki ekranda gördüğümüz gibi kendi liste şeklimizi oluşturduk şimdi kaydet butonuna basalım. 
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Aşağıdaki ekranda düzeni sakla butonuna basalım ve kullanıcıya özgü yapıp düzen ve tanım alanlarımı 

girelim ve sakla butonuna basalım. 

 

Ayrıntılı liste de kendi kullanıcımızın oluşturduğu listeyi seçip hesap aralığını ve hesap planımızı yazıp 

yürütelim. 

Aşağıdaki ekranda kendi listemizde verilerimiz bulunmaktadır. 
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Genel Tl Çek Portföy hesabında 17,600 olması elimizde müşteriden alınan 17,600 tl lik çekin 

bulunduğunu gösterir. 

Çek raporu bakiyesi ile mizanın birbirini tutması gerekmektedir. 

FTR02 senet sürat defteri işlem koduna gidelim ve elimizdeki çekleri listeleriz. 
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Senet kullanımı ile : seneti kullanıldığı banka veridiğini belirtmektedir. 

Senet kullanımı olmadan: Porfföyle bekleyen çekler. 

Denkleştirilmiş senetler: Nakite dönmüş çeklerdir. 

Senet kullanım: Çek tahsilat için  banka verilince I  satıcıya verilince F portföyden çıktığımızda senet 

kullanım durumuda D olur. 

Biz yukarıdaki ekranda senet kullanımı olmadan denkleştirilmiş senetler tıkını atmadan  kalemleri 

görüntüleyelim. 

Aşağıdaki ekranda aynı belge numarasından tane vardır ama bunların kalemleri farklıdır. Gördüğümüz 

gibi portföydeki kalemlerin toplam bakiyesi ile mizan bakiyemiz birbirine uyuyorlar. 
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Aşağıdaki ekranda Senet kullanımı ile tıkını atalım ve senet kullanım durumu D, I, ve F mi olduğunu 

belirtiriz ve yürüt butonuna bastığımızda bankaya,satıcıya tahsile verdiğimizi belgeleri getirir. 

Denkleştirilmemiş kalemler tıkını atmasak satıcı ve bankada açık kalem bakımı yapılmış belgeler 

getirmez. 
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Verilerimizi girelim ve yürüt butonuna basalım.

 

Aşağıdaki ekranda gördüğümüz gibi hiçbir belgemiz gelmedi çünkü bizim belgelerimizin durumu F-36 

işlem koduyla sadece sisteme tanımlandı. 
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Aşağıdaki ekranda senet kullanımı ile ve denkleştirilmiş tıkını atarak bankaya ve satıcıya çıkılmış nakit 

dönmüş belgeleri getirir. 

 

Yukarıdaki FTR02 işlem kodunda verilerimizi girdikten sonra yürüt butonuna basalım. 
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Aşağıdaki ekranda gördüğümüz gibi senet kullanımı ile satıcı veya bankaya çıkılıp denkleştirilmiş 

kalemleri görmekteyiz.

 

Yukarıdaki belge kalemlerinden herhangi bir belge numaramızın üstüne çift tıklayalım ve belgenin 

durumuna bakalım. 

Aşağıdaki ekranda 09 Ç ödk siyla atılan belgemizin senet kullanım durumu bankaya tahsilata çıkılmış g 

ve denkleştirme tarihini bulunmasıylada denkleştirildiğini anlarız. 

 

Aşağıdaki ekranda başka bir belgemizinde durumunu inceleyelim.gördüğümüz gibi kullanımı F dır 

bunun anlamı tahsilat için satıcıya çıkıldığıdır ve daha sonra denkleştiriliğini denkleştirme tarihiyle 

açık kalem bakımının yapılarak çek satıcıya verildiğini görürüz. 
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FTR02 işlem koduna gidelim ve bu defa senet kullanımı durumunu F (satıcıya çıkıldığı) belirterek 

arama yapalım.

 

Aşadaki ekranda gördüğümüz gibi sadece 1000000009 numaralı belgemizi satıcıya senet kullanımı 

verilmiş ve açık kalem bakımı yapılıp denkleştirilmiştir. 
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Ftr03 işlem koduna gidelim ve daha önceden f-36 işlem koduyla tanımladığımız belgelerden bir 

tanesini bankaya ibraza çıkaralım.

 

Aşağıdaki ekranda seçim ölçütleri verilerini girelim ve yürüt butonuna basalım. 
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Aşağıdaki ekranda 1000000012 numaralı belgenin birinci kalemini seçelim ve yürüt butonuna basıp 

bankaya bu belgeyi ibraz edelim. 
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F.08 işlem koduna gidelim ve 10000000021 numaralı begenin 1 kalemin mizan durumuna bakalım. 
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Aşağıdaki ekranda gördüğümüz gibi mizanımızda bişey değişmedi çünkü bianda değişiklik olması için 

çekin nakite dönmesi yani açık kalem bakımı yapılıp denkleştirilmesi veya çekin iadesi ile mizanımız 

değişir.Biz bankaya ibraz işlemi yaptığımız için bir değişiklik olmadı hale bakiyemiz 17,600 tl dir. 

Biz aşağıdaki ekranda 8800 tl lik çekimizi bankaya tahsil işlemi gerçekleşmesi için bankaya ibrazda 
bulunmuşuz. 
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Şimdi FTR02 işlem koduna gidelim ve belgemizin durumuna birde oradan bakalım. 

Aşağıdaki ekranda biz satıcıya ibraz işleminde olan belgemizin kriterlerini yazıp durumuna senet 

kullanımı ile tıkını atalım ve yürüt butonuna basalım. 

 



794 
 

 

Aşağıdaki ekranda Senet kullanımı olmadan tıkını atıp senet kullanım alanını boş bırakıp yürüt 

butonuna basalım. 

 

Yukarıdaki ekranda gördüğümüz gibi 1000000021 numaralı belgenin 2 inci ve 3. Kalemlerini getirdi 

birinci kalemini biz bankaya ibraza çıkardığımız için getirmedi. 

FTR03 işlem kodunda 1000000021 numaralı belgemizin ikinci kalemini satıcıya ibraz edelim ve 

aşağıda f.08  işlem kodunda mizanı listesini inceleyelim. 

 

Yukarıdaki ekranda satıcı çek karsıt hesabında kümüle bakiyedeki 3,300 tl satıcıya verilmek üzere 

işaretlenmiş ama açık kalem bakımı yapılmadığı görülmektedir. 
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Yukarıdaki ekranda 8800 tl miz bankada bize tahsil edilmek için bekliyor.3300 tl miz satıcıya tahsil 

edilmek için bekiyor kalan 5500 tl tutarımız portföyde  de beklemektedir. F.08 işlem koduna gidelim 

ve bu değerlerimizin aynı olup olmadığını kontrol edelim. 

 

Aşağıdaki ekranda gördüğümüz gibi sebet kullanımı olmadan portföyde bekleyen tutarmız ftr02 ile 

uyuşmaktadır. 
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Ftr03 işlem koduna gidelim ve 1000000021 numaralı belgemizi 2 kalemini satıcıya ibraza çıkarmıştık 

şimdi satıcıda açık kalem bakımını yapalım ve F.08 işlem kodunda inceleyelim. 

F.08 işlem kodunda durumu aşağıdaki gibidir. 

 

Yukarıdaki ekranda bekleyen çekimiz 14,300tl dır. Bunun 5500 tl si hale portföyde 8800 ise bankada 

ibraz yapılmış tahsilat yapılması için beklemektedir. 
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Ftr04 işlem koduna gidelim ve 10000000021 numaralı belgemiz durumu portföydeydi biz müşteriye 

bu çeki geri iade edelim.
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Aşağıdaki ekranda satırımızı seçelim ve portföydeki çekimizi müşteriye geri iade edelim. 
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Yukarıdaki belgemizi seçip tarihçe butonundan durumununda denkleştime satırı bulunmaktadır 

bunun nedeni iade işleminde ters katır atılır biz ters kayıt işlemiyle aynı zamanda denleştirmede 

yaptığımız için denleştirme tarihide gelir ama kullanım satırı gelemz. 

İade ettğimiz portföydeki çekimizin durumunu FTR02 işlem kodunda inceleyelim. 

 

Aşağıdaki ekranda gördüğümüz gibi liste veri içermiyor bunu sebebi biz senet kullanımı olmadan tıkını 

attık bunu anlamı portföyde bekleyen çekleri getirmesidir. Biz en son yaptığımız işlemde belgemizin 

durumu porftöyde bekliyordu müşteriye iade ettiğimiz için yukarıdaki ekrana gelmedi.  
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Yukarıdaki ekranda çıkalım ve aşağıdaki ekranda senet kullanımı olmadan denkleştirilmiş kalemleri 

seçip yürüt butonuna bastığımızda porfdeki çek kullanılmadan müşteriye tekrar iade eden belgeleri 

getirir.
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f.08 işlem koduna gidelim ve mizanımıza bakalım.

 

Yukarıdaki ekranda gördüğümüz gibi 5500 tl lik çekimizde gitti sebebi müşteriye geri iade ettiğimiz 

içindir. 

Tahsilde de 8800 tl çekimiz olduğunu görmekteyiz. 

28.2 Karşılıksız Çek-Senet İşlemleri 

Fbkp işlem koduna gidelim ve ÖDK li işlemlerden karşılıksız çekler satırımızı inceleyelim. 
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Aşağıdaki ekranda senet/senet talebi tıkı atılıdır. Bunu atılı olması demek çeki siteme girdiğimizde 

portföy hesabımızın öncelikli olacağı anlamı gelir. Çek portföy hesabının arkasına bağlanır. 
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Karşılıksız çekler karşılıksız olduğu anlaşılınca belli bir süre geçtikten sonra tekrar bankaya ibraz için 

gönderilir veya müşteriye geri gönderilir. 

FTR03 işlem koduna gidelim ve bankaya ibrazda bulunduğumuz 1000000021 numaralı belgemizi 

bankada karşılıksız çek/senet tıkı atalım ve seçim ölçütleri sekmesine gidelim.
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Aşağıdaki ekrana seçim ölçütleri sekmesinde verilerimizi gireriz ve yürüt butonuna basarız.

 

Aşağıdaki ekranda belgemizin satırını seçeriz ve yürüt butonuna basarız. 
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Aşağıdaki ekranda karşılıksız senet portföyümüzü ve özel defteri kebir göstergemizi gireriz ve enter 

butonuna basarız.

 

Aşağıdaki ekranda Bankada Karşılıksız/Çek Senet kaydında iki tane belge oluşturdu.100000027 

numaralı belgeye çift tıklayalım ve inceleyelim. 
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Aşağıdaki ekranda diğer belgemiz olan 100000028 belgemiz bulunmaktadır.

 

Yukarıdaki ekranda 09 K ödk göstergesiyle karşılıksız çek portföyümüze giriş yapılmış. 
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09 K ödk li hesabımızın durumu aşağıdaki ekrandadır.

 

Çekimizi ilk sisteme tanımladığımızdaki 100000021 numaralı belgemizin durumu aşağıdaki ekrandaki 

gibidir. Gördüğümüz gibi ilk attığımız çek kaydın da son durum olarak tahsilata çıktığını veya karşılıksız 
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olduğu belirtilmemiş.

 

Ftr02 işlem koduna gidelim ve karşılıksız bekleyen çeklerimizi görelim. 
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Aşağıdaki ekranda gördüğümüz gibi try01 portföyümüzdeki çekimiz senet kullanımı ileve 

denkleştirme senetleri tıkı atılırak listeye gelgi. Biizm belgemiz en alttaki 100000021 numaralı 

belgedir. 
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Ftr02 ekranana tekrar gelelim ve senet portföyünü TRYKR seçip senet kullanımı olmadan tıkını atalım 

ve yürüt butonuna basalım.

 

Aşağıdaki ekranda gördüğümüz gibi 100000028 numaralı belge yepyeni bir çek girişi olarak 

görülmektedir.çekimiz iki portföydede görülmektedir. 
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Try01 senet portföyüyle tüm snetler değilde yalnız karşılıksız olan senetler seçip senet kullanımı ile ve 

denkleştirilmiş senetler seçtiğimizde de bize belgemizi aşağıdaki ekranda olduğu gibi getirmez.

 

Aşağıdaki ekranda gördüğümüz gibi 100000012 numaralı 3 kalem belgemiz gelmedi. 

 

Şimdi karşılıksız çekimizi ya müşteriye iade edicez yada tekrar bankaya yollucucaz. 
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Biz müşteriye iade edelim FTR03 işlem koduna gidelim ve Karşılıksız Çek-Senet Denkleştirilmesini 

seçelim daha sonra seçim ölçütleri sekmesine gidelim. 
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Aşağıdaki ekranda satırımızı seçip yürüt butonuna basarız ve karşılıksız çek-senet denkleştirme 

işlemini gerçekleştirmiş olalım. 
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Aşağıdaki ekranda tarihçe bulunmaktadır.100000029 numaralı belgemize çift tıklayalım 

veinceleyelim. 

 

Aşağıdaki ekranda gördüğümüz karşılıksı portföyü kapattı müşteriye 04 kayıt anahtari ile borç kaydı 

atıldı. 
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29. SAP’de Doğrulama ve İkame 
SAP’de doğrulama fonksiyonu ile; 

 Belge başlığı doğrulaması, 

 Belge kalemi doğrulaması, 

 Eksiksiz belge doğrulaması 

kontrolleri gerçekleştirilebilir.  

Doğrulama ve ikame için kullanılacak olan işlem kodları: 

 GGB0- Doğrulamanın değiştirilmesi 

 GGB1- İkamenin değiştirilmesi 

 GGB4- Doğrulama ve ikame menüsü 

 SE91- İletiler 

 GS01- Kümelerin yaratılması 

 GS02/GS03- Kümenin değiştirilmesi/Kümenin görüntülenmesi 

 OB28- Doğrulamanın etkinleştirilmesi 

 OBBH- İkamenin etkinleştirilmesi 

29.1 Belge Başlığı için Doğrulama İşlemi 

GGB0 işlem kodunda doğrulama oluşturalım. Bu ekranda Mali muhasebe alanının altında Belge başlığı 

için doğrulama oluşturalım. Bunun için Belge başlığı seçilir ve Doğrulama butonuna tıklanır. Burada 

yapılacak doğrulama işlemi ile belge başlığındaki alanlar çeşitli koşullar ile verilerde sınırlamalar 

getirilebilir. 
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Doğrulama adına şirket kodu ve belge başlığı doğrulaması olduğunu belirtmek için BT02_BB şeklinde 

belirlenebilir. Doğrulamanın ayrıntılı tanımı girilir. Doğrulama klasörü kaydedilir. 

 

Klasörü oluşturduktan klasörü seçip Adım butonuna tıklanır. Adımlara göre koşullar tanımlanır. Bir 

klasöre ne kadar adım tanımlanırsa bu adımlar sırasıyla bu şirket kodunda uygulanır. 
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Doğrulama adımının tanımlaması girilir. 

 

Doğrulama işlemini çalıştırmak için önce önkoşul belirtilmelidir. Bunun için Adım 1’in altındaki 

Önkoşul seçilir. Önkoşulu kullanıcı adına göre oluşturmak istiyoruz, yani bizim belirttiğimiz kullanıcı 

için oluşturacağımız kontrol çalışacaktır. Bunun için yapı listesinde SYST alanına çift tıklanır. 
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Bu yapının altındaki Kullanıcı adı alanına çift tıklanır. Böylece önkoşulu tanımlayacağımız alana 

kullanıcı adı alanı gider. 
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Kullanıcı adı önkoşul alanına getirildikten sonra Durum alanında yer alan eşittir butonuna tıklayalım. 

Eşittir ( = ) sembolünü manuel olarak yazarsak da aynı işlevi görür. Daha sonra Sabit butonuna 

basalım. Açılan ekrana belirlediğimiz kullanıcı adını girelim. 

 

Kullanıcı adını belirledikten sonra ikinci bir önkoşul belirlemek istiyoruz. Durum alanında AND 

butonuna tıklanır. İkinci koşulu kayıt tarihine göre oluşturacağız. Bunun için BKPF yapısına çift 

tıklayalım ve kayıt tarihi alanını seçelim. 
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Kayıt tarihi alanı da önkoşul olarak belirlendikten sonra Durum alanındaki küçüktür sembolüne 

tıklayalım ve Sabit butonuna tıklayalım. Sabit değerine belirlediğimiz kayıt tarihini girelim. 
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Bu önkoşul aşaması ile oluşturulacak doğrulama, belirlenen kullanıcı adı için ve belirlenen tarihten 

önceki tarihlerde girilecek kayıtlar için geçerli olacaktır. 
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Kontrol adımında önkoşulu sağlayan kayıtlarda belirlenen kontrole göre kayıt işlemi gerçekleşebilir. 

Eğer belirlenen kontrole uygun kayıt atılmazsa iletiler alanında yapılan düzenleme ile kayıt hata veya 

uyarı iletisi alır. Belge başlık metni alanına bir koşul getirmek istiyoruz. Bunun için BKPF yapısına çift 

tıklanır ve BKPF yapısının altındaki alanlar listelenir. Bu listeden belge başlık metni alanına çift tıklanır. 

Belge başlık metni koşul ekranına geldikten sonra = sembolüne tıklanır ve belge başlık metni alanında 

hangi metin olması isteniyorsa tek tırnak işaretinin içinde metin girilir. Tırnak işareti metinden sonra 

kapatılır. 

 

Kontrol işlemi de gerçekleştirildikten sonra İleti işlemine geçilir. Burada ileti sınıfının Z1 olduğunu ve 

ileti tipinin E yani hata (error) şeklinde olacağı belirtilmiştir. İletilerin bakımını butonuna tıklanarak 

kayıt atılırken sistem hata aldığında alacağı ileti burada girilir. 
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Ekranda daha önce oluşturulmuş iletiler görülür. Son serbest numara butonuna tıklanır ve yeni 

oluşturacağımız ileti için en son iletiden devam etmemizi sağlar. 
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Son iletiden devam ederek oluşturduğumuz doğrulama için iletimizi oluştururuz. Oluşturduğumuz 

iletinin yanındaki kutucuğa tık attığımızda bu alana girdiğimiz iletinin yeterli bir açıklamaya sahip 

olduğunu ve ileti penceresinde de sadece aynı metnin yer alacağını belirtiriz.  
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Oluşturduğumuz iletiyi kaydettikten sonra İletiler penceresinde İleti numarası alanına girdiğimiz 

iletinin numarası yazılır. 

 

Bu ekranda İleti değişkenleri alanına kullanıcı adının teknik ismini girip iletisinde de yazdığımız 

kullanıcı adının (FSEN) yerine $ sembolünü koyduğumuzda iletideki kullanıcı adını önkoşulda 

belirlenen kullanıcı adından otomatik olarak alacaktır. 
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Doğrulama oluşturulduktan sonra şirket koduna bu doğrulama adı bağlanmalıdır. Bunun için OB28 

işlem koduna gidilir. Yeni girişler butonuna tıklanır. Şirket kodu yazılır. Çağrı noktası alanına belge 
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başlığı mı, belge kalemi mi, eksiksiz belge mi olduğu girilir. Biz belge başlığı için doğrulama 

oluşturduğumuz için belge başlığını seçeriz. Doğrulama alanına oluşturduğumuz doğrulama girilir. 

Etkinlik derecesi 0 seçilirse bu doğrulama etkin olarak çalışmaz. 1 seçilirse doğrulama etkinleştirilir. 2 

seçilirse bu doğrulama çalışır ancak toplu girdi işlemlerinde çalışmaz. Bir doğrulamanın etkin olması 

için 1’i seçiyoruz. 

 

Doğrulamayı şirket kodunda tanımladıktan sonra F-02 kayıt ekranında yaptığımız doğrulama üzerinde 

uygulamasını gerçekleştirelim. Şirket kodunu girip kayıt tarihi alanına bizim belirlediğimiz kayıt 

tarihinden önce bir tarih girip entera basalım. Biz bu doğrulama için kullanıcı adı FSEN ve kayıt tarihi 2 

Kasımdan önce olan kayıtlar için belge başlık metni alanına FLZ girilmesini zorunlu kılmıştık. Ancak bu 

alana FLZ girmediğimiz için sistem hata iletisi vermiştir. 
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Belge başlık metni alanına FLZ girip entera bastığımızda sistem kayda devam etmemize izin 

vermektedir. 
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Eğer kayıt tarihini bizim belirlediğimiz tarihten sonrasını girersek doğrulama işlemi çalışmaz çünkü 

önkoşulu sağlamamaktadır. Belge başlık alanına FLZ girilmediği halde sistem hata vermez. 
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Küme Oluşturma İşlemi 

Küme oluşturma işlemi ile belge başlık alanlarına yazılabilecek değerleri bir küme içine alıp bu küme 

dışında bir değer girildiğinde sistemin uyarı vermesini sağlayacağız. GS01 işlem kodunda küme 

oluşturulur. Bu ekranda küme adı girilir. Referans alanı için bir küme oluşturmak istiyoruz ve Tablo 

alanına da referans alanı belge başlık alanında olduğu için BKPF tablosunu giriyoruz. Entera basıyoruz. 

Açılan ekranda alan adına XBLNR yani referans alanının BKPF tablosundaki teknik adı yazılır. 
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Küme için üç tane referans alanı için değer girdik. Kayıt atarken referans alanına bu üç değerden farklı 

bir değer girildiğinde sistem hata verecektir. 

 

GGB0 ekranında oluşturduğumuz doğrulama adımında kontrol işleminde oluşturduğumuz bu kümeyi 

girelim. Kontrol ekranında referans alanının BKPF tablosundaki teknik adını yazalım. IN butonuna 

tıklayalım. Bu buton ile küme listesi butonuna tıklayıp oluşturduğumuz kümenin ismini girdiğimizde 

kümenin çalışmasını sağlayacaktır. Yapılan değişiklik kaydedilir. 
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F-02 kayıt ekranında oluşturduğumuz küme işleminin uygulamasını gerçekleştirelim. Önkoşul hala 

FSEN kullanıcısı ve kayıt tarihi 2 kasımdan önce olan kayıtlar için geçerli olacaktır. Kayıt tarihini 2 

kasımdan önce bir tarih girip referans alanına küme içinde belirlediğimiz dışında bir referans değeri 

girelim ve entera basalım. Küme içerisinde yer almayan bir değer girdiğimiz için sistem hata vermiştir. 

 

 

Kümede yer alan bir referans değerini girip entera basalım. Bu sefer sistem referans alanı için hata 

vermeden hesap numarası alanının girilmesine dair bir hata oluşturmuştur. Hesap numarası da girilip 

kayda devam edilebilir. 
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Referans alanının FZX ile başlayıp herhangi bir değerle devam etmesini istediğimizde GGB0 işlem 

kodunda kontrol ekranına gidelim. Buraya referans alanının teknik adını girelim ve LIKE butonuna 

tıklayalım veya manuel olarak yazalım. Sabit butonuna tıklayıp sabit değerin FZX* olduğunu 

belirtelim. LIKE kodu ile * sembolü karakter olarak okunmayıp, referans alanının FZX ile başlayıp 

herhangi bir değerle devam edebileceğini gösterir. 

 

F-02 kayıt ekranında kayıt tarihi belirlenen tarihten önce girip referans alanına FZX ile başlayan bir 

değer girelim. Entera bastığımızda sistem kayda devam etmemiz için izin vermektedir ve referans 

alanı için bir hata almamaktadır. 
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Referans alanının 2. Karakterinin X ile başlanması isteniyorsa GGB0 işlem kodunda kontrol ekranında 

2. karakter olduğunu belirtmek için :2-2: şeklinde yazılır.  

 

F-02 ekranında referans alanına ikinci karakteri X olan bir değer girelim ve entera basalım. Sistem 

kayda devam etmek için izin vermektedir ve referans alanı için hata vermemiştir. 
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GGB0 işlem kodunda kontrol ekranında referans alanının ikinci karakteri X olan ve aynı zamanda 

belge türü SA olmayan belge kaydının gerçekleşebileceği senaryosunu oluşturalım. Bunun için bir 

önceki kodu paranteze alıp AND ile ikinci kontrolü bağlayalım. İkinci kontrol ile BKPF yapısının 

altındaki belge türü seçilerek NOT kalıbı ile SA belge türü haricindeki belge türlerinin girilebileceği 

belirtilir. 

 

F-02 ekranında ilk kontrolü sağlayan referans alanının ikinci karakteri X olan bir değer girelim. İkinci 

kontrol belge türünün SA dışındaki bir belge türü olacağıydı. İlk olarak belge türünü SA olarak girelim 

ve sistemin hata vereceğini görelim. 
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Referansın ikinci karakteri X olup belge türü SA dışında bir belge türü seçilip entera basıldığında 

sistem kayda devam etmeye izin verir.  

 

 

29.2 Belge Kalemi için Doğrulama İşlemi 

Belge kalemi doğrulamasında hem belge başlık için hem de belge kalemi için doğrulama işlemi 

gerçekleştirilebilir. Bunun için GGB0 ekranında Belge kalemi alanı seçilir ve Doğrulama butonuna 

tıklanır. 
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Belge kalemi için doğrulama adı ve tanımı girilir. Daha sonra Adım butonuna tıklanır. 

 

Doğrulama adımının tanımını giriyoruz. 
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Adım 1’in altında önkoşul alanına gidilir. Burada önkoşul olarak kayıt tarihi 2 kasım olan ve defteri 

kebir hesabı 770’li hesaplar olarak belirlenmiştir. 
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Önkoşulun sağlanmasından sonra doğrulama kontrolü vergi göstergesinin V0 olarak girilmesidir. V0 

dışında bir vergi göstergesi girilmesi halinde sistem hata verecektir. 

 

F-02 kayıt ekranında 2 Kasım tarihi için 770’li hesaba kayıt atalım. 
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Belge kaleminde bir tutar değeri girip vergi göstergesine V3 yazıp entera basalım. Biz sadece 770’li 

hesaplar için V0 vergi göstergesine izin verdiğimiz için sistem hata vermiştir. 
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Belge kalemi için gerçekleştirdiğimiz doğrulamayı inceleyelim. Bu doğrulamada kayıt tarihi 2 Kasım 

olan ve 770’li hesaplar için geçerli kayıtlarda vergi göstergesi V0 kontrolünü gerçekleştirecektir.  
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Belge kalemi doğrulama belge ismine tıklayıp menü çubuğunda Ekler -> İzlemeyi etkinleştir alanını 

seçiyoruz.  
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F-02 kayıt ekranına gidelim. Belge kalemi için gerçekleştirdiğimiz izleme etkinleştirmesinin nasıl 

çalıştığını inceleyelim. Kayıt ekranında kayıt tarihi önkoşulunu sağlayalım. Ancak defteri kebir hesabını 

başka bir hesap olarak seçip belge kalemine geçelim. 

 

Belge kaleminde bir tutar girelim ve entera basalım. İzleme ekranı belge kalemine geçince çalışmış 

oldu. 
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İzleme ekranında doğrulama ismini ve önkoşulun yanlış girildiğini görüyoruz. Hangi alanda yanlış 

yapıldığını görüntülemek için Kullanılan verileri görüntüle butonuna tıklayalım. 

 

Veri ekranında önkoşul için hangi alanların kullanılması gerektiği ve bizim hangi değerleri girdiğimiz 

görülür. Biz defteri kebir hesabını doğrulama önkoşulunda farklı bir hesap girdiğimiz için izleme 

ekranında önkoşulun yanlış olduğunu görüyoruz. 
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İzleme ekranından geri gelip kayıt ekranına geçtiğimizde 1. Kalemde sonraki belge kalemi için 

doğrulamada istenen 770 hesabını girelim ve izleme ekranını inceleyelim. 

 

2. kalem ekranına geçmediği için sistem hala önkoşulda hata vermektedir. 
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İzleme ekranından tekrar geri geliyoruz. Aynı tutarı girip kontrol değeri olan V0 vergi göstergesini 

girelim. Entera basıp izleme ekranına geçtiğimizde artık önkoşul ve kontrol değerlerinin doğru 

çalıştığını gözlemlemiş olacağız. 

 

İzleme ekranında önkoşul ve kontrol alanı doğru olarak atanmıştır. 
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Ayrıntısına girdiğimizde de önkoşul ve kontrol değerlerinin ne olması gerektiğini görüyoruz. 

 

Etkin olan izleme ekranının etkinliğini kaldırmak için GGB0 ekranında belge kalemi başlığı seçiliyken 

menü çubuğunda Ekler -> İzleme etkinliğini kaldır seçeneğine tıklanır. Böylece F-02 kayıt ekranında 

izleme ekranı çalışmayacaktır. 
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Oluşturduğumuz doğrulamanın ABAP kodundaki çalışma ekranına ulaşmak için SAP’nin yayınladığı 

standart bir doküman vardır. Buna göre doğrulama ve ikamenin bulunduğu program kesinlikle GBT ile 

başlamak zorundadır. Programın genel formatı GBTmmaa0 şeklindedir. Buradaki mm kullandığınız 

kullanıcının clientının iki karakterli kodudur. Bizim kullanıcımızın clientı 800’dür. Bunu öğrenmek için 

SAP ekranının sağ en alt köşesindeki kullanıcı ayrıntısında görüntüleyebiliriz. 

 

3 karakterli client kodunu 2 karaktere çevirmek için fonksiyon modülünü çalıştırmamız gerekiyor. 

Fonksiyon modülünü SE37 işlem kodunda çalıştırıyoruz. SE37 işlem kodunda client numarasını yazıp 

çalıştırdığımızda iki karakterli client kodu elde ediyoruz. SE37’de çalıştırılacak fonksiyon 

G_CLIENT_ENCODE’dur. Fonksiyonun ismini girip Test butonuna tıklıyoruz. 
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Client numarasını girip yürüt butonuna tıklıyoruz. 
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Üç karakterli client numarası iki karakterli kod haline çevrilmiş oldu. 800 client numarasının TQ 

koduna karşılık geldiğini görüyoruz. Program formatındaki aa karakteri ise hangi SAP’nin hangi 

modülü olduğuna dairdir. Biz FI modülündeki doğrulama programını aradığımız için aa değeri FI 

olacaktır. Yani doğrulama programı GBTTQFI0 şeklindedir. Bu programı çalıştırmak için SE38 işlem 

koduna gidilir. Program yazılır ve görüntüle butonuna tıklanır.   

 

Bu programın içinde yer alan doğrulama kuralları satırına çift tıklayalım. 
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Klavyeden CTRL+F yaparak arama ekranını getirelim ve kendi şirket kodumuzu aratalım. 

 

Burada aranan şirket kodundaki doğrulama kuralının kodunu görüntülüyoruz. Bu doğrulamanın 

çalışması için önkoşul kayıt tarihi 02.11.2016 ve defteri kebir hesabı 770’li hesap olmalıdır. 
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Kod ekranında kod satırına break koyarak kayıt sırasında yapılan hatayı doğrudan kod ekranına 

geçerek hatayı görmemizi sağlar. Bunun için break konulmak istenen satırın başına bir kez tıklanır. 
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F-02 ekranına gidelim ve bu önkoşulda bir kayıt oluşturalım. 
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Belge kaleminde tutarı da girip entera bastığımızda koddaki break çalışmış oldu. 

Kod ekranında kayıt tarihine çift tıklayalım böylece değişken tablosuna bu değer gitsin. Daha sonra alt 

kodu olan RES001 alanına çift tıklayalım. Değişken tablosunda durumu T (true) olarak geldi. Bir alt 

satıra inmek için F5 tuşuna basıyoruz. 

 

Daha sonra 770 defteri kebir hesabının bulunduğu satıra çift tıklayalım. Değişken tablosuna 770 

hesabı geldi. Daha sonra hesabın kontrolüne çift tıklayalım ve F5’e basalım. Bu alan da T olarak 
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atanmış oldu. Böylece kayıt sırasında kod ekranını çağırarak kodun nasıl çalıştığını görüntüleyebiliriz. 

Kod ekranından çıkmak için F8’e basılır. 

 

Doğrulama kuralını görüntüledikten sonra doğrulama koşulunu görüntüleyelim. Bunun için 

doğrulama kontrolleri satırına çift tıklanır. 

 

Klavyeden CTRL+F yaparak arama ekranını getirelim ve kendi şirket kodumuzu aratalım. 
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Aranan şirket kodundaki doğrulama kontrolünün kodunu görüntülüyoruz. Kodda vergi göstergesi V0 

olduğunda kontrolün doğru, eğer V0 değilse yanlış olduğu şeklinde yazılmıştır. 

 

**SE37 fonksiyon modülü ekranında kullanılacak kod parçalarını arama motorunda aratıp kod 

parçasını elde edebiliriz. Bulduğumuz kodu SE37 ekranında yazıp çalıştırırız ve istediğimiz işleme 

ulaşmış oluruz. Mesela dönemin son gününün ne olduğunu bulmak için LAST_DAY_IN_PERIOD_GET 

kodu kullanılır. Bu kodu SE37 ekranında yazıp test butonuna tıklayalım. 
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Bu ekranda mali yılı, mali yıl periyodunu ve hangi dönemi istiyorsak o dönemi girip işlemi yürütelim. 

Biz 2016 mali yılında K4 periyodu için 2. Dönemin son gününü öğrenmek istiyoruz. Bu bilgileri girip 

işlemi yürütelim. 

 

İşlemi yürüttüğümüzde 2. Dönemin 2016 yılında son gününün 29 olduğunu görüyoruz. 

 

Mali yılı 2015 yazıp yürüttüğümüzde 2. Dönemin son gününün 28 olduğunu görüyoruz. 
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FS10N’de bakiye görüntüleme işlemini fonksiyon çağırarak görüntülemek için SE37 ekranında 

BAPI_GL_GETGLACCPERIODBALANCES kodu yazalır. Bapi (Business application programming 

interface) standart SAP fonksiyonlarını C++, Java, Visual Basic gibi diller aracılığıyla çağırmaya yarar. 

Fonksiyon modülünün daha gelişmiş halidir.  

Kodu ekrana yazdıktan sonra görüntüleme butonuna tıklayarak kod sayfasına gideriz. Burada teknik 

alanların açıklamalarını görmek için bir satıra çift tıklayarak açıklama ekranına gidebiliriz. 

 



860 
 

 

Burada ABAP’çı tarafından belirlenen CURR_TYPE alanının para birimi olduğunu anlıyoruz.  

 

Teknik isimleri bu şekilde görüntüledikten sonra SE37 ekranında kodu yürütelim. 
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Burada şirket kodunu, defteri kebir hesabını, mali yılı ve para birimi tipini girip işlemi yürütelim. 

 

İşlemi yürüttüğümüzde bu defteri kebir hesabı için 16 dönemde yer alan bakiyeleri görüntüleyebiliriz. 
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10. ve 11. Dönemlerde bu hesaba dair bakiyenin olduğunu görüntülüyoruz. FS10N ekranındakiyle 

aynı sonucu elde etmiş olduk. 

 

29.3 SAP’de İkame İşlemi 

Doğrulama işleminde önkoşulu sağlayan belirtilen kontrole göre kayıt işlemi gerçekleşiyordu. 

İkamede ise belirlenen önkoşulu sağlayan kayıtlarda ikamede belirtilen alanlar ikame sırasında girilen 
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değerleri otomatik olarak kayıt ekranına getiriyor. Yani kullanıcı manuel olarak bu alanları 

doldurmadan önkoşulu sağlayan kayıtta ikame edilen alanlar dolu olarak ekrana gelmiş oluyor. 

İkame işlemi için GGB1 işlem kodu kullanılır. Mali muhasebe başlığının altında belge başlığını seçelim 

ve ikame butonuna tıklayalım. 

 

Oluşturulacak ikamenin adı ve tanımı girilir. 
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Tanım girilip ikame başlığı kaydedildikten sonra adım butonuna tıklanır. 
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Adım butonuna tıkladıktan sonra ikame edilecek alanların listesi ekrana gelir. Burada örnek olarak 

referans ve belge başlık metni alanlarının ikamesi gerçekleştirilecektir. İkame edilebilir alanlar 

arasından referans ve belge başlık metni alanları bulunur ve seçilir. 
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Referans alanını seçtikten sonra ikame yöntemini seçiyoruz. Sabit değerler seçeneği tıklanarak 

referans alanına sabit bir değer gelmesi sağlanır. 

 

Bir diğer ikame edilecek alan olan belge başlık metni seçilir ve onaylanır. 

 

Belge başlık metni alanına da gelecek değerin başka bir alandan atanmasını istiyoruz ve Alan-alan 

tayinini seçip onaylıyoruz. 
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Bu ikame için önkoşul oluşturuyoruz. Önkoşul olarak kayıt tarihi 9 Kasım 2016 olan kayıtlar için ikame 

işlemi gerçekleşecektir. 

 

İkame sekmesine geçelim. Burada referans alanını sabit değer olarak belirlemiştik ve sabit gelecek 

değeri yanına yazıyoruz. Belge başlık metni için de alan ataması yapmıştık. Belge başlık metninin 

alacağı değeri kayıt tarihi olarak belirledik. İkame işlemi kaydedilir. 
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İkame işlemi yaratıldıktan sonra bu ikame şirket koduna atanmalıdır. Bunun için OBBH işlem koduna 

gidilir. Bu ekranda yeni girişler butonuna tıklanır. Şirket kodu girilir. Çağrı noktası belge başlığı olarak 

seçilir. Oluşturulan ikamenin adı girilir. Etkinlik derecesi etkin olarak seçilir ve işlem kaydedilir. 

 

İkame şirket koduna atandıktan sonra F-02 kayıt ekranına gidelim. Önkoşula uygun bir kayıt belgesi 

oluşturalım. 
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Tutar ve vergi göstergesini girdikten sonra simülasyon butonuna tıklayalım. 
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Simülasyon ekranında referans ve belge başlık metni alanının bizim belirlediğimiz doğrultuda 

otomatik olarak gelmiş olduğunu görüyoruz. 

 

30. SAP’den Exit Kullanımı 
User exit yazılımda, müşterinin kendisi için ekleme yaptığı alanlardır. Bu alanlar standart SAP 

uygulamalarını bozmadan kendinize has fonksiyonlar ekleyebileceğiniz alanlardır. Bu alanlar 

altprogram olarak da düşünülebilir, FORM EXIT olarak da bilinirler. User exit bölümleri genellikle 

include veya SAP tarafından standart programlara eklenen kısımlardır.  

SAP’de standart koda müdahale etmek mümkün değildir. Eğer kod üzerinde kontroller eklenmek 

isteniliyorsa bu standart program kopyalanıp Z’li bir versiyon oluşturulabilir. Böylece istenen 

düzenlemeler bu versiyon içinde yapılabilir. İkame ile yapılamayacak düzenlemeler kodlama ile 

gerçekleştirilebilir. Veya standart kodu kopyalamak yerine kodun içinde exit işlemi gerçekleştirilip 
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standart koddan Z’li koda geçerek gereken eklemeler yapılabilir. Daha sonra standart koda geri 

dönülür ve standart koddan devam eder. 

Doğrulama ve ikame ekranlarında çıkış için bir sekme bulunmaktadır. Çıkış sekmesinde yer alan çıkış 

formlarıdır. Doğrulama için bir çıkış formu buradan seçilebilir. Yani doğrulamada belirlenen önkoşul 

sağlandığında seçilen çıkış programına gidilir.  

 

Doğrulamanın çalışacağı standart programı bulmak için GCX2 işlem koduna gidilir. Bulduğumuz kodun 

içinde exit formunu göreceğiz. Doğrulamada exitlerin tutulduğu programın RGGBR000 olduğunu 

görüyoruz. Bu program ismini 
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Bu program ismini SE38 ekranına yazıyoruz ve görüntüle butonuna tıklıyoruz. 
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Biz bu kod içerisinde U100 formuna ulaşmak istiyoruz. Bunun için klavyeden CTRL+F yaparak U100 

formunu aratırız. Doğrulama veya ikamede U100 formunu çalıştırdığımızda standart kod içinde U100 

formu çalıştırılır ve bitirilir. Yani bu standart kodda sadece U100 formu çalıştırılmış olur. Diğer kodlar 

çalıştırılmaz. 
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Bu U100 formunun içindeki koda break koyalım. Doğrulamanın kontrolünü de U100 çıkışı olarak 

belirleyelim. Doğrulamanın önkoşulunu sağladığımızda kontrol için U100 formunun çalışıp 

çalışmayacağını kontrol edelim. 

 

Doğrulamanın önkoşulu kayıt tarihinin 2 Kasım olması ve defteri kebir hesabının 770’li hesap 

olmasıydı. Bu önkoşula uyan bir kayıt işlemi oluşturalım. 
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1. belge kaleminde tutarı ve vergi göstergesini girip entera basalım. 
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Entera bastığımızda break koyduğumuz U100 formu çalışmış oldu. 

 

Böylece kontrolde U100 formunu çalıştırıp bu formun içine yazılacak koda göre kontrol fonksiyonu 

çalıştırılmış olur. Bu U100 formu içinde kod geliştirmek için de öncelikli olarak standart program çıkışı 

kopyalanır ve Z’li kopyası oluşturulur. Bu kopyalanan program içinde standart programdan 

kopyalanan formun ismi değiştirilerek içinde çalışacak kontroller yazılabilir. 

Business Transaction Events (BTEs) Release 4.0 dan sonra devreye giren ve farklı bir program exit 

tekniğidir. BTEs genellikle satış dağıtım komponentleri, hesap borç alacak ve ana (FI-AR ve FI-AP) ve 
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defteri kebir hesaplarında (FI-GL) bulunur. Bir olay gerçekleştiğinde BTE çalışır. Doğrulama ve 

ikamedeki gibi belirlenen kontrollerden sonra kodu çalıştırmak yerine belge kaydı gerçekleştirilirken 

BTE çağrı noktası ile kaydet butonuna basmadan istenen tüm kontroller gerçekleştirilebilir. 

FIBF işlem kodunda öncelikle müşteriye ilişkin bir ürün oluşturalım. Bunun için menü çubuğunda 

Ayarlar -> Ürünler -> Müşteri ilişkin seçilir. 

 

Yeni girişler butonuna tıklanarak ürünün adı oluşturulur. Ürünün tanımı girilir ve Etkin tıkı atılır. İşlem 

kaydedilir. 

 

Daha sonra oluşturduğumuz bu ürünü bir olaya bağlamalıyız. Bunun için FIBF ekranında menü 

çubuğunda Ayarlar -> P/S modülleri -> Müşteri ilişkin alanı seçilir. 

 

Yeni girişler butonuna tıklanarak bir olay seçilir. Standart verilerin kaydında bu olay gerçekleşecektir. 

Oluşturduğumuz ürünü seçelim. İşlev modülü alanına bu olayın hangi fonksiyon modülünde çalışacağı 

girilir. İşlem kaydedilir. 
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SE37 işlem kodunda işlem modülüne girdiğimiz fonksiyonu görüntüleyelim. 

 

Kodun içine break koyalım ve F-02’de belge kaydı oluştururken kodu çağırmış olalım. 
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F-02 ekranında belge kaydı oluşturalım. Örnek olarak bankalar arası virman kaydı oluşturalım. 
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Belge kalemleri girildikten sonra belge kalemlerini görüntüleme ekranında kaydet butonuna basalım. 

Belge kaydedilmeden önce BTE çalışacaktır ve kod ekranı çağırılacaktır. 
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31. SAP’de Kasa Defteri Modülü 
Şirketlerde nakit işlemlerini yönetmek için kasa defterini kullanılabilir. Nakit girişlerini ve nakit 

ödemeleri kaydedebilir, girişleri yazdırabilir ve bir kasa defterinin çıktısı alınabilir. 

SAP ERP sistemindeki kasa defteri, SAP FI'da kasa defterinden defteri kebire aktarılan belgeleri içeren 

bir yardımcı defterdir. SAP içerisindeki her bir kasa defteri ayrı bir hesap ve para birimi ile tanımlanır. 

SAP belge kayıt ekranlarında kasa hesaplarına kayıt atılamaz. Kayıtlar FBCJ işlem kodunda kasa defteri 

modülünde gerçekleştirilir. 

FBCJ kasa defteri ekranında öncelikle şirket kodu girilip kasa defteri seçilmelidir. Kasa defteri 

seçildikten sonra bu kasa defterine ait toplam bakiye Açılış bakiyesi alanında görülür. Güncel bakiye 

için görüntüleme dönemi bugün olmalıdır. Görüntüleme dönemi alanında Bugün butonuna tıklarsak 

bugünün tarihinde girilen kayıtları görüntüleriz. Bu haftayı tıkladığımızda takvimde o hafta içerisinde 

atılan kayıtlar, Cari döneme tıklandığında ise seçilen dönemdeki kayıtlar görüntülenir. Kasa defteri 

modülünde gelir veya ödeme kaydı gerçekleştirilirken seçimi sakla butonuna tıklandığında bu kayıt 

sadece bu modülün içinde görüntülenir. Seçimi kaydet butonuna tıklandığında ise FI belgesi oluşmuş 

olur. 
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Ön kayıt belgesi olarak 

kaydeder. 

Belgeyi kaydeder. 

 

 

 

31.1 Kasa Defteri Modülü Uyarlamaları 
SPRO uyarlama ekranına gidilir. Öncelikle kasa defteri ana hesabı oluşturulmalıdır. Bunun için Mali 

muhasebe (yeni) -> Banka muhasebesi -> Ticari işlemler -> Kasa defteri -> Kasa defteri için ana hesap 

yarat alanı seçilir. 

Kasa defterini değiştir. 
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Şirket kodu için 100 kasa hesabı oluşturulur. 
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Bu hesabı oluştururken önemli olan nokta Giriş/banka faiz sekmesinde Yalnızca otomatik 

kaydedilebilir tıkının atılmasıdır. Böylece bu kasa hesabına kendi modülü dışında kayıt atılması 

engellenmiş olur, kasa modülünün açılış ve kapanış bakiye tutarlılığı sağlanır. 
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Kasa defteri hesabı yaratıldıktan sonra şirket kodunda tutar sınırı konulabilir. Yani örneğin, 100 TL 

üzeri tüm ödemeler bankadan yapılabilecekken, 100 TL'nin altında ki ödemeler kasa ya da bankadan 

yapılabilsin istenebilir. Bu durumda kasa işlemlerinde 100 TL üst sınırı koyarak, kasadan 100 TL 

üstünde bir nakit çıkışının yapılmasını engelleyebiliriz. Bunun için Tutar sınırı alanına seçelim. 
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Yeni girişler butonuna tıklayarak şirket kodu, para birimi, geçerlilik tarihi ve tutar sınırı girilir. İşlem 

kaydedilir. 

 

Kasa işlemlerinde yapılan kayıtlar için belge türü tanımlanması gerekmektedir. SAP ERP sisteminde 

genelde SK belge türü ile kasa belge türü oluşturulur. Ancak istenmesi durumunda farklı belge türleri 

de oluşturulabilir. Bunun için Kasa defteri belgeleri için belge türleri tanımla alanı seçilir. 
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Kasa defteri işlemleri için SK belge türü kullanılacaktır.  

 

Kasa defterini oluşturan belgelerin belirli bir numaraya göre ilerlemesi amacı ile belge numarası 

aralığı tanımlanması gerekmektedir. Bunun için Kasa defteri belgeleri için numara alan aralığı tanımla 

alanı seçilir. 
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Şirket kodu girilir ve aralıkları değiştir butonuna tıklanır. 

 

Aralık ekle butonuna tıklayarak numara aralığı girilir. Kasa defterleri için tanımlanacak olan numara 

aralığı 01 olması gerekmektedir. İşlem kaydedilir. 
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Kasada işlem yapacak tüm para birimleri için ayrı ayrı kasa kodu tanımlanmalıdır. Bunun için Kasa 

defteri tanımla alanı seçilir. 

 

Yeni girişler butonuna tıklanır. 

Şirket Kodu: Kasa defterinin kullanılacağı şirket kodu bilgisi girilir. 
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Kasa Kodu: 4 karakterden oluşan kod tanımlanır. 

Ana Hesap: İlgili kasa defterinin hangi ana hesaba kayıt atacağı belirtilir. 

Para Birimi: Kasa defterinin hangi para birimi ile çalışacağı belirtilir. 

Kasa Kapandı: Kasa defterinin işlem yapması engellenir. Kasaya ait bilgiler ve bakiyeler sadece 

görüntülenebilir. 

Kasa Defter Adı: Kasa defterine vereceğiniz tanım bilgisidir. 

Belge Türleri; 

BT: Ana Hsp: Ana hesap kayıt işlemlerinde kullanılacak belge türü girilir. 

BT: stc<-öd: Satıcıya yapılan ödeme işlemlerinde kullanılacak belge türü girilir. 

BT: stc->öd: Satıcıdan alınan iade işleminde kullanılacak belge türü girilir. 

BT: Mşt -> öd: Müşteriden alınan iade işleminde kullanılacak belge türü girilir. 

BT: Mşt<- öd: Müşteriye yapılan ödemelerde kullanılacak belge türü girilir. 

 

Kasa defterinde her türlü işlem yapılabildiği gibi sadece bizlerin izin verdiği işlemlerde yapılabilir. Kasa 

defterinde sadece belirli işlemlerin yapılması gerekmektedir. Bunun için Genel işlemler yarat, değiştir, 

sil alanı seçilir. 
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Yeni girişler butonuna tıklanır.  

Şirket Kodu: Kullanılan şirket kodu girilir. 

İşlem Numarası: Her işlem için bir numara verilir. 

İşlem Tipi: Uygun işlem tipi seçilir. Burada işlem tipi C (banka hesabından tahsilat), E (gider) ve K 

(satıcı kaydı) tipleri seçilmiştir. 

ÖDK Göstergesi: Kullanılacak olan ÖDK göstergesi seçilir. Kasadan personele verilen avans 

işlemlerinde kullanılır. 

Tic. İşl.Snfl: İşlem tipine bağlı olarak ticari işlem sınıfı seçilir. Banka hesabından tahsilat işlem tipi için 

Nakit gelirler (2) seçilir. 

Ana Hesap: Bu alanda işlemlerde sabit bir ana hesap belirlemek için kullanılır. Tayin edilen hesap 

kayıt işlemlerinde ön ayar olarak gelecektir. Kayıt aşamasında hesap değiştirilebilir veya bu alanda 

herhangi bir hesap belirlemeyerek kasa kayıt işleminde kullanıcı tarafından ilgili hesabın seçilmesi 

sağlanır. 

Vr (Vergi Göstergesi): Bu alana ön ayar olarak bir vergi göstergesi tayini için kullanılır. Tayin edilen 

vergi oranı kayıt sırasında değiştirilebilir. 

Kasa Defter Ticari İşlemi: Bu kısımda ticari işlemin açıklaması girilir. 

Ti Blokajı: Ticari işleme kayıt atılmaması için bloke edilmesi istenen durumlarda kullanılır. 

Hsp. Deştb: Ana hesap alanına ve vergi alanlarına girilen değerlerin kayıt aşamasında kullanıcı 

tarafından değiştirilebilmesi için seçilmelidir. 
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Kasa defteri için yazdırma parametresi kasa modülünde yapılan işlemlerin makbuz, tediye fişi gibi 

muhasebe fişleri veya benzeri çıktılar alınması için çıktılar tanımlanmaktadır. Bunun için Kasa defteri 

için yazdırma parametrelerini tanımla alanı seçilir. 

 

Yeni girişler butonuna tıklanır ve şirket kodunda kasa defteri yazdırma programı girilir. İşlem 

kaydedilir. 
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Böylece kasa defteri modülünün uyarlama işlemi tamamlanmış oldu. Artık şirket kodunda oluşturulan 

kasa defteri seçilip FBCJ işlem kodunda kayıt gerçekleştirilebilir. FBCJ ekranında Kasa defterini değiştir 

butonuna tıklayarak şirket kodunu ve kasa defteri alanında F4 yaparak oluşturduğumuz kasa defterini 

seçelim.  

 

Kasa defterine öncelikle bankadan nakit aktarma işlemini gerçekleştirelim. Bunun için Nakit gelirleri 

sekmesine tıklanır. Ticari işlemler alanında F4 yapalım ve Bankadan virman ticari işlemini seçelim. 
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Tutar değeri girilir. Defteri kebir alanına banka hesabı girilir. Metin alanına da gerçekleştirilen işlemle 

ilgili bilgi girilir. 

 

Satırda entera basıyoruz ve belge durumu giriş kaydedildi olarak geldi. Biz bu kaydı saklamadan veya 

kaydetmeden ekrandan çıkarsak bu kayıt oluşmamış olacak. Durumu kırmızı olan kalem satırı seçilip 

Seçimi sakla butonuna tıklanır. 
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Durumu giriş kasa defterinde saklandı şekline gelen belgeyi FI belgesi olarak kaydetmek için Seçimi 

kaydet butonuna tıklamalıyız. 

 

Kaydet butonuna tıkladıktan sonra belgenin durumu yeşil oldu ve FI belgesi olarak sisteme kaydedildi. 
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Kasadan ödeme gerçekleştireceğimiz zaman Nakit ödemeler sekmesine gidilir. Ticari işlemler alanına 

F4 yapalım ve gider için belirlenmiş ticari işlemi seçelim. 

 

Tutarı ve V3 vergi göstergesini girelim. Defteri kebir alanına bir hesap girmeden entera basalım. Biz 

uyarlama yaparken bu gider türü için defteri kebir hesabının 770 hesabı olacağını belirlemiştik. Bu 

yüzden sistem defteri kebir hesabını alana getirdi. 
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Belge satırını seçip seçimi sakla butonuna tıklayalım. 

 

Önkaydı oluşan belgeyi kaydedelim. 
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Kasa hesabından satıcıya ödeme yapılacaksa Nakit ödemeler sekmesinde ticari işlemler alanına F4 

yapılır ve ticari işlemi seçilir. 

 

Tutar ve hangi satıcıya ödeme yapılacaksa satıcı alanında seçilir ve belge satırı seçildikten sonra 

doğrudan kaydedebiliriz. 
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Kasa defterinde kasa raporu alınmak istenen kasa seçiliyken görüntüleme dönemi olarak, raporlama 

yapılmak istenen tarih aralığı girilir ya da dönem seçilir. Daha sonra Yevmiye defterini yazdır 

butonuna tıklanır. 

 

Kasa defteri görüntüleme döneminde belirlenen aralıktaki raporunu elde ettik. 
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32. Duran Varlıklar 
İşletmenin faaliyet dönemi içerisinde nakde çevirmek istemediği varlıklar bu grupta yer alır. Diğer bir 

deyişle, bir yıldan daha uzun bir süre sonra nakde çevrilmek istenen varlıkları kapsar. Bu sınıf 

içerisinde; 

 22 Ticari Alacaklar 

 23 Diğer Alacaklar 

 24 Mali Duran Varlıklar 

 25 Maddi Duran Varlıklar 

 26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

 27 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 

 28 Gelecek Yıllara Ait Gider ve Gelir Tahakkukları 

 29 Diğer Duran Varlıklar 

olmak üzere sekiz farklı grup yer alır. Bu gruplar, dönen varlıklarda olduğu gibi en likidden en az likide 

doğru sıralanır. 

22 Ticari Alacaklar 

1 yıldan uzun süreli, yani uzun vadeli tüm ticarî alacaklar bu grupta izlenir. 

 220 Alıcılar Hesabı: İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından 

kaynaklanan senetsiz yani veresiye alacaklarının izlenmesi için kullanılan hesaptır. Finansal 

kiralamadan doğan senetsiz alacaklar da bu hesapta izlenir. Bu hesaptaki alacakların vadesi 1 

yıldan daha fazladır. Veresiye olarak mal veya hizmet satışlarından dolayı senetsiz alacağın 

doğması ile bu hesaba borç olarak kaydedilir, alacakların vadeden önce tahsil edilmesi, 
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alacağın vadesinin 1 yılının altına inmesi halinde kısa vadeli yani 120 Alıcılar Hesabına 

aktarılması, alacağın değersiz alacak haline gelmesi hallerinde ise hesaba alacak olarak 

kaydedilir. 

 221 Alacak Senetleri Hesabı: İşletmenin ticari işlemlerinden kaynaklanan vadesi 1 yılı geçen 

senetli alacakların izlendiği hesaptır. Finansal kiralama işlemlerinde doğan senetli alacaklar da 

bu hesapta izlenir. Alınan 1 yıldan uzun vadeli senet tutarları bu hesaba borç, alacakların 

vadeden önce tahsil edilmesi, ciro edilmesi veya işletmeden çıkmasında, alacağın vadesinin 1 

yılının altına inmesi halinde kısa vadeli yani 121 Alacak Senetleri Hesabına aktarılması, 

alacağın değersiz alacak haline gelmesi hallerinde ise hesaba alacak olarak kaydedilir.  

 222 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı (-): Dönem sonunda bilançoda uzun vadeli senetli 

alacakların tasarruf değeri (peşin değerleri) ile gösterilmesi halinde nominal değer ile peşin 

değer arasındaki fark, bir başka ifadeyle alacak senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının 

izlenmesinde kullanılan hesaptır. Pasif karakterli bir hesaptır. Hesaplanan reeskont tutarları 

bu hesaba alacak olarak kaydedilir, 657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabının borcuna kaydedilir. 

Böylece alacak senetleri bilançoda peşin değerinde gösterilmiş olur. 222 Alacak Senetleri 

Reeskontu hesabı izleyen dönemde, vadesi bir yılın altına inerse 121 Alacak senetleri 

Hesabına aktarılır, oradan da 121 Alacak Senetleri Hesabı, 647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı 

ile kapatılır.  

 224 Kazanılmış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-): Bu hesap finansal kiralamanın yapıldığı 

tarihte kiralama işlemlerinden doğan alacaklar ile kira ödemelerinin bugünkü değeri 

arasındaki farkı gösteren henüz kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirlerinin izlendiği 

hesaptır. Finansal kiralama sözleşme tutarı ile finansal kiralamayla ilgili kira ödemelerinin 

bugünkü değeri arasındaki fark "Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri" olarak bu 

hesaba alacak kaydedilir. Kiralama sözleşmesine uygun olarak tamamlanan ve her dönem 

sonunda hesaplanan izleyen döneme ait faiz gelirleri tutarı bu hesaba borç "124 

Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri" hesabına alacak olarak kaydedilir. 

 226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı: İşletme tarafından üçüncü kişilere karşı bir işin 

yapılmasının üstlenilmesi ya da bir sözleşmenin karşılığı olarak geri alınmak üzere 1 yıldan 

uzun süreli olarak verilen depozito ve teminat niteliğindeki nakit değerlerin izlendiği hesaptır. 

Bir yıldan daha uzun sürede geri alınması öngörülen depozito ve teminatlar bu hesabın 

borcuna kaydedilir, geri alınan depozito, dönen varlıklara aktarılan depozito ve teminatlar ile 

değersiz hale gelen depozito ve teminatlar hesabın alacağına kaydedilir. 

 229 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı (-): Dönem sonunda duran varlıklarda yer alan 

alacaklardan tahsili şüpheli hale gelenler için ayrılan karşılıkların izlendiği hesaptır. Pasif 

karakterli bir hesaptır. Şüpheli alacaklar için ayrılan uzun vadeli karşılıklar bu hesabın 

alacağına yazılırken, alacağa mahsup edilen veya gereksiz hale geldiği için iptal edilen 

karşılıklar hesabın borç tarafına kayıt yapılır. 

23 Diğer Alacaklar 

İşletmenin asıl faaliyet konusu ile ilgili olmayan ve vadesi 1 yıldan daha uzun süre olan senetli veya 

senetsiz alacakların izlendiği hesap grubudur. Bu gurupta yer alan hesaplar şunlardır: 

 231 Ortaklardan Alacaklar Hesabı: İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısı 

ile (ödünç verme, borç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından veya işletme 

sahiplerinden olan 1 yıldan uzun vadeli alacak tutarlarının izlendiği hesaptır. 

 232 İştiraklerden Alacaklar Hesabı: İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri 

dolayısı ile (ödünç verme, borç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) iştiraklerinden olan 

1 yıldan daha uzun vadeli alacaklarının izlendiği hesaptır. 
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 233 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabı: İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri 

dolayısı ile (ödünç verme, borç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) bağlı ortaklıklardan 

vadesi 1 yıldan fazla olan alacaklarının izlendiği hesaptır. 

 235 Personelden Alacaklar Hesabı: İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri 

dolayısı ile işletme personeline uzun vadeli borç verilmesi sonucu, personelin uzun vadeli 

borçlarının izlendiği hesaptır. 

 236 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı: Ticari bir nedene dayanmayan diğer alacak hesaplarından 

herhangi birine dahil edilemeyen uzun vadeli alacakların izlendiği hesaptır.  

 237 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı (-): Bilanço düzenlenirken, bu grupta belirtilen 

senetli alacakların tasarruf değeri ile değerlenmesini sağlamak üzere uzun vadeli alacak 

senetleri için ayrılan reeskont tutarları bu hesapta izlenir. Pasif karakterli bir hesaptır. 

 239 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hesabı (-): Uzun vadeli senetli ve senetsiz şüpheli diğer 

alacakların tahsil edilememe ihtimalinin kuvvetlenmiş olması halinde, bu tür risklerin 

giderilmesini sağlamak üzere ayrılan karşılıkları kapsar. Teminatlı alacaklarda karşılık, 

teminatı aşan kısım için kullanılır. Pasif karakterli bir hesaptır. 

24 Mali Duran Varlıklar 

Uzun vadeli amaçlarla veya yasal zorunluluklar nedeniyle elde tutulan ya da bir yıllık süre içinde 

paraya dönüşmeyecek menkul kıymetler bu grupta izlenir. Mali duran varlıklar hesap grubunda 

aşağıdaki hesaplar yer alır:  

 240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı: İştiraklerdeki sermaye payları hesabında aranan asgari 

şartları taşımadığı için iştirakler hesabında izlenemeyen, ancak uzun vadede elde tutulması 

amaçlanan hisse senetleri ile hisse senetleri dışında kalan ve uzun vadeli amaçlarla veya yasal 

zorunluluklarla veya paraya dönüşme niteliği kaybolduğu için elde tutulan menkul kıymetler 

bu hesapta izlenir. Bu menkul kıymetler elde edildiğinde veya bu gruba devredilmesi 

gerektiğinde bu hesaba borç, elden çıkarıldığında bu hesaba alacak olarak kaydedilir.  

 241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-): Bağlı menkul kıymetlerin; 

borsa veya piyasa değerlerinde önemli ölçüde ya da sürekli olarak değer azalması olduğu 

tespit edildiğinde; ortaya çıkacak zararların karşılanması amacı ile ayrılması gereken 

karşılıkların izlendiği hesaptır. Değer azalması olan menkul kıymetler için ayrılması gereken karşılık 

hesabın alacağına kaydedilirken, 654 Karşılık Giderleri Hesabının borcuna kaydedilir. Değer 

azalmasının ortadan kalkması ya da menkul kıymetin işletme kayıtlarından çıkartılması 

durumunda ise bu hesap borca kaydedilerek kapatılır. Değer azalmasının ortadan kalkması ya 

da azalması durumunda iptal edilen karşılıklar 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabının 

alacağına kaydedilir. 

 242 İştirakler Hesabı: İşletmelerin, doğrudan veya dolaylı olarak diğer şirketlerin yönetimine 

ve ortaklık politikalarının belirlenmesine katılmak üzere edindiği hisse senetleri veya ortaklık 

paylarının izlendiği hesaptır. İştirakler hesabı, bir ortaklıktaki en fazla %50 oranında olan 

sermaye payları veya oy haklarının izlenmesinde kullanılır. İştirak edilen ortaklıklarda iştirak 

ilişkisinden bahsedebilmek için sermaye payı dikkate alınmaksızın sahip olunan oy hakkı veya 

yönetime katılma hakkının en az %10 oranında bulunması gerekir. 

 243 İştiraklere Sermaye Taahhütleri Hesabı (-): İşletmelerin, iştiraklerle ilgili sermaye 

taahhütlerinin izlendiği hesaptır. İştirak için sermaye taahhüdünde bulunulduğunda 242 

İştirakler Hesabına borç yazılırken, karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir, taahhüt yerine 

getirildikçe de hesaba borç kaydedilir. 

 244 İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-): İştirak paylarının borsa 

veya piyasa değerinde sürekli ya da önemli ölçüde meydana gelen değer azalmalarının 

izlendiği hesaptır. Ayrılmasına karar verilen değer azalma karşılıkları 654 Karşılık Giderleri 
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Hesabına borç kaydı suretiyle bu hesaba alacak kaydedilir. Kendisine karşılık ayrılmış olan 

iştirak payı elden çıkartıldığında veya değer düşüklüğünün gerçekleşmemesi halinde ise 644 

Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabına alacak kaydı suretiyle bu hesaba borç kaydedilir. 

 245 Bağlı Ortaklıklar Hesabı: İşletmenin doğrudan veya dolaylı olarak %50 oranından fazla 

sermaye ya da oy hakkına veya en az bu oranda yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip 

olduğu iştiraklerin sermaye paylarının izlendiği hesaptır. Bağlı ortaklığın sahipliğinin 

belirlenmesinde yukarıdaki kıstaslardan, yönetim çoğunluğunu seçme hakkı, esas alınır. 

 246 Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri Hesabı (-): Bağlı ortaklıklarla ilgili sermaye 

taahhütlerinin izlendiği hesaptır. Bağlı ortaklık için sermaye taahhüdünde bulunulduğunda 

245 Bağlı Ortaklıklar Hesabı borç kaydedilirken bu hesaba alacak kaydedilir, taahhüt yerine 

getirildikçe de hesaba borç olarak kaydedilir.  

 247 Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-): Bağlı ortaklığa 

iştirak paylarının borsa veya piyasa değerinde, sürekli ya da önemli ölçüde meydana gelen 

değer azalmalarının izlendiği hesaptır. 

 248 Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabı: Mali duran varlıklar hesap grubunda belirtilen 

hesapların hiçbirinin kapsamına girmeyen özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmayan diğer 

mali duran varlıkların izlendiği hesaptır. 

 249 Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı Hesabı (-): Diğer mali duran varlıkların değerinde, 

sürekli ya da önemli ölçüde meydana gelen değer azalmalarının izlendiği hesaptır.  

25 Maddi Duran Varlıklar 

İşletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen ve tahmini kullanma süresi bir yıldan fazla olan 

varlıklar bu hesap grubunda izlenir. Bir varlığın maddi duran varlık olması için bazı şartları taşıması 

gerekir. 

- Maddi bir yapıda olmalıdır. 

- İşletmeye ait ve işletme faaliyetlerinde kullanmak için alınmış olmalıdır. 

- Kullanımı boyunca satışı düşünülmemelidir. 

- Kullanım ömrü bir yıldan fazla olmalıdır. 

Maddi duran varlıklar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır: 

 250 Arazi ve Arsalar Hesabı: İşletmenin aktifinde yer alan her türlü arazi ve arsalar bu 

hesapta izlenir. Arazi, parsellenmemiş doğa parçası iken, arsa parsellenmiş arazilerdir. Arazi 

ve arsalar satın alındığında, maliyet bedeli (alış bedeli ve varsa alış giderleri) ile bu hesabın 

borç, satılması veya işletmenin mülkiyetinden çıkması halinde ise bu hesabın alacağına 

kaydedilir. 

 251 Yer Altı ve Yer Üstü Düzenlen Hesabı: İşletme bir işin gerçekleşmesini sağlamak veya 

kolaylaştırmak için yeraltı düzeni (fırın, tünel vb.) ve yerüstü düzeni (köprü, yol, iskele vb.) 

satın alındığında bu hesap izlenir. 

 252 Binalar Hesabı: Bu hesap işletmenin her türlü binalarının ve bunların ayrılmaz 

parçalarının izlendiği hesaptır. Binalar elde edildiğinde veya inşa ettirildiğinde hesaba borç 

kaydedilirken, satılmalarında veya elden çıkarılmalarında alacak olarak kaydedilir. 

 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı: Üretimde kullanılan her türlü makine, tesis ve cihazlar 

ile bunların eklentileri ve bu amaçla kullanılan taşıma gereçlerinin izlendiği hesaptır.  

 254 Taşıtlar Hesabı: İşletme faaliyetlerinde kullanılan tüm kara, deniz ve hava taşıtların 

izlendiği hesaptır. Ulaştırma sektöründe hizmet üretimi amacıyla kullanımda olan tüm taşıt 

araçları da bu hesapta izlenir.  
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 255 Demirbaşlar Hesabı: İşletme faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan her türlü büro 

makine ve cihazları ile döşeme, masa, koltuk, dolap, mobilya gibi maddi varlıkların izlendiği 

hesaptır. 

 256 Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı: Maddi duran varlıkta belirtilen hesapların hiçbirinin 

kapsamına girmeyen özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmayan diğer maddi duran 

varlıkların izlendiği hesaptır. 

 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-): Maddi duran varlık bedellerinin, kullanılabilecekleri 

süre içerisinde hesaben yok edilebilmesini sağlamak amacıyla kullanılan hesaptır. Pasif 

karakterli bir hesaptır. Amortisman, duran varlıkların, aşınma, yıpranma veya eskime payını 

ifade eder. Ayrılan amortismanlar ilgili gider hesapları karşılığında bu hesaba alacak 

kaydedilir, satılan, devredilen, kullanma yeteneğini kaybedenler ise birikmiş amortismanlar 

hesabına borç kaydedilir, ilgili varlık hesabına da alacak kaydedilir. 

Amortisman Tutarının Hesaplanması: En çok kullanılan amortisman yöntemleri: normal 

amortisman yöntemi ve azalan bakiyeler yöntemidir. 

Normal amortisman yöntemi: Eşit tutarlı amortisman yöntemi olarak ifade edilmektedir. Bu 

yönteme göre amortisman tutarı maddi duran varlığın tutarına sabit bir amortisman oranı 

uygulanır veya tutarın ekonomik ömre bölünmesiyle hesaplanabilir. Örnek olarak işletme 

10.000 TL değerinde bir demirbaş almıştır. KDV %18 hariçtir. Demirbaşın ekonomik ömrü 5 

yıldır. Amortisman hesaplaması ve muhasebe kaydı şöyledir: 

 
Amortisman oranı: 1/Ekonomik ömür  

1 / 5 = 0.20 yani %20’dir. 

10.000 x %20 = 2.000 TL yıllık amortisman tutarı veya 

Amortisman tutarı: Tutar/Ekonomik ömür 

10.000 / 5 = 2.000 TL yıllık amortisman tutarı 

Amortisman Tablosu 

Yıllar Yıllık Amortisman Tutarı Birikmiş Amortisman Kalan Tutar 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2.000 

2.000 

2.000 

2.000 

2.000 

2.000 

4.000 

6.000 

8.000 

10.000 

8.000 

6.000 

4.000 

2.000 

0 

Dönem sonundaki muhasebe kaydı: 
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Azalan Bakiyeler Yöntemi: Kalan değerler üzerinden amortisman olarak hesaplanır. Normal 

amortisman oranının 2 katı alınır, ancak bu oran %50’yi geçemez. Amortisman oranı net 

değer üzerinden hesaplanır, yani varlığın tutarından ayrılmış birikmiş amortismanlar çıkarılır. 

Son yılda ise tutarın tamamı amortisman olarak yazılır. Örnek olarak işletme 10.000 TL 

değerinde bir demirbaş almıştır. KDV %18 hariçtir. Demirbaşın ekonomik ömrü 5 yıldır. 

Amortisman hesaplaması ve muhasebe kaydı şöyledir: 

 
Amortisman oranı: 1 / Ekonomik Ömür 

1 / 5 = 0.20 

0.20 x 2 (iki katı alınır) = 0.40 yani %40’tır. 

10.000 x %40 = 4.000 TL yıllık amortisman tutarı 

Amortisman Tablosu 

Yıllar Tutar Yıllık Amortisman Tutarı  Birikmiş Amortisman 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

10.000 

6.000 

3.600 

2.160 

1.296 

4.000 

2.400 

1.440 

864 

1.296 

4.000 

6.400 

7.840 

8.704 

10.000 

Dönem sonundaki muhasebe kaydı: 

 
Maddi Duran Varlıkların Satılmasında Amortisman: Bu varlıklar satılırsa, maddi duran varlığa 

ilişkin birikmiş amortisman hesabı da kapatılır. Varlığın satışından kâr elde edilirse 679 Diğer 

Olağandışı Gelir ve Karlar Hesabına alacak olarak kaydedilir, zarar meydana gelirse ise 689 

Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabına borç olarak kaydedilir. Örneğin devamı olarak 



907 
 

işletme ertesi yıl aldığı demirbaşı 7.500 TL ye satıyor. KDV %18 hariç. (Azalan bakiyeler 

yöntemi) 

 
7.500 x %18 = 1.350 TL 

7.500 + 1.350 = 8.850 TL 

Kıst Amortisman Yöntemi: Bu yöntem amortismana tabi iktisadi kıymetlerin aktife girdiği 

hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır. 

Binek Araçların edinildikleri ilk hesap döneminde dönemin bitimine kaç ay kalmışsa, hesap 

dönemi için ay kesri tam sayılmak suretiyle kalan aylar için amortisman hesaplanması Kıst 

Amortisman yöntemi ile hesaplanır. İşletmenin bünyesinde taşıt araçlarında sadece binek 

otomobil olarak satın alınan araçların KDV tutarları ya maliyete (Satın Almada Kullanılan 254 

Taşıtlar Hesabına) ya da ilgili gider hesabına atılabilir. 

Örnek olarak aylık amortisman ayrılması ile ilgili olan bir binek otomobilin 30.000 TL'ye Eylül 

(9) ayında alındığını kabul edelim. Aracın ekonomik ömrü 5 yıldır.  

6.000 TL Bir Yıllık amortisman payıdır. Bir aya isabet eden tutarını bulabilmek için 6.000 

TL'sini 12'ye bölersek, 

6.000 / 12 = 500 TL bir aya isabet eden amortisman tutarıdır. Binek Otomobil Eylül (9) ayında 

alındığına göre bu ayda dahil olmak üzere dönemin sonuna 4 ay (Eylül – Ekim – Kasım – 

Aralık) ayları vardır. Aylık amortisman tutarını dönemin sonuna kadar olan 4 ay ile çarparsak, 

500 TL x 4 = 2.000 TL Bu tutar binek otomobilin alındığı ilk hesap döneminde bu maddi duran 

varlık için geçerli olan yıllık amortisman payıdır. 

Ayrılmayan kısım yani Bakiye, yıllık toplam amortisman payından (6.000 TL) binek otomobilin 

alındığı aydan itibaren hesaplanan aylık amortisman payı (2.000 TL) çıkartılarak bulunan 

tutar, binek otomobilin ekonomik ömrünün son yılına ilave edilir. 

6.000 – 2.000 = 4.000 TL son 5. yıla eklenecektir. 

Yıllar Maliyet Bedeli Yıllık Oran  Yıl Sonu Amortisman 

Payı 

Dönem Sonu Net Defter 

Değeri 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

30.000 

30.000 

30.000 

30.000 

30.000 

%20 

%20 

%20 

%20 

%20 

2.000 

6.000 

6.000 

6.000 

10.000 

28.000 

22.000 

16.000 

10.000 

0 

5. Yıl 30.000 TL olan maliyet bedelinin %20'si olan yıllık amortisman tutarını da (4.000 TL) 

eklediğimiz zaman dönem sonu net defter değerine eşittir. Bu tutar 4. Yılın net defter 

değerine eşittir. Hesaplanan ilk yılın amortisman tutarının yevmiye kaydı aşağıdaki gibidir. 
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 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı: İşletmelerde yapımı süren ve tamamlandığında ilgili 

maddi duran varlık hesabına aktarılacak olan, her türlü madde ve malzeme ile işçilik ve genel 

giderlerle ilgili harcamaların izlendiği hesaptır. 

 259 Verilen Avanslar Hesabı: Yurt içinden veya yurt dışından satın alınmak üzere sipariş 

edilen maddi duran varlıklarla ilgili olarak yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesaptır. 

Ödeme yapıldığında hesaba borç olarak kaydedilir, sipariş edilen malzeme teslim alındığında 

ilgili hesabın borcu karşılığında bu hesaba alacak olarak kaydedilir. 

26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar  

Fiziksel bir varlığı olmayan, işletmenin yararlandığı kullanımı sonucu gelirlerde artış meydana getiren 

şerefiye, haklar ve özel maliyetler bu hesap grubunda izlenir. Bu varlıklar ya bir bedel karşılığı elde 

edilir ya da işletme çalışmaları sonucu ortaya çıkar. Maddi olmayan duran varlıklar hesap grubunda 

aşağıdaki hesaplar yer alır: 

 260 Haklar Hesabı: İşletmelerin; patent, lisans, telif, imtiyaz, ticari marka, unvan gibi bir 

bedel ödenerek elde edilen bazı hukuki tasarruflar ile kamu otoritelerinin işletmeye belirli 

alanlarda tanıdığı kullanma, yararlanma gibi yetkiler dolayısıyla yapılan harcamaların izlendiği 

ve takip edildiği hesaptır. Edinilen haklar, maliyet bedelleri ile bu hesaba borç olarak 

kaydedilir. Yararlanma süreleri içerisinde itfa edilir. Yararlanma sürelerinin belli olmaması 

durumunda, 5 yıllık sürede eşit taksitlerle itfa olunarak yok edilir.  

 261 Şerefiye Hesabı: Bir kuruluş devralınırken katlanılan maliyet ile söz konusu işletmenin 

rayiç bedelle hesaplanan net varlıklarının değeri arasındaki olumlu farkların izlendiği hesaptır. 

Şerefiye hesaplanırken rayiç bedelin tespit edilmemesi halinde, net defter değeri esas alınır. 

Ödenen şerefiye bedellerinin tamamı bu hesabın borç tarafına kaydolur. Yok edilmeleri ise 

amortisman yoluyla 5 yıl içinde eşit taksitlerle yapılır. 

 262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Hesabı: İşletmenin kurulması, yeni bir şubenin açılması, 

işlerin sürekli olarak genişletilmesi için yapılan ve karşılığında maddi bir değer elde edilmeyen 

giderlerin aktifleştirilmeleri durumunda izlendiği hesaptır. 

 263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı: İşletmede yeni ürün ve teknolojiler 

oluşturulması, mevcutlarının geliştirilmesi ve benzeri amaçlarla yapılan her türlü 

harcamaların izlendiği hesaptır. 

 264 Özel Maliyetler Hesabı: Kiralanan gayrimenkullerin geliştirilmesi veya ekonomik 

değerinin sürekli olarak artırılması amacıyla yapılan giderler ile bu gayrimenkulün kullanılması 

için yapılıp kira süresinin sonunda mal sahibine bırakılacak olan, varlıkların tutarları kapsar. 

 267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı: Maddi olmayan duran varlıklardaki 

hesapların dışında kalan diğer maddi olmayan duran varlık kalemlerinin izlendiği hesaptır. 
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 268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-): Maddi olmayan duran varlık bedellerinin, 

kullanılabilecekleri süre içerisinde hesaben yok edilebilmesini sağlamak amacıyla kullanılan 

hesaptır. Pasif karakterli bir hesaptır. Ayrılan amortismanlar ilgili gider hesapları karşılığında 

bu hesaba alacak kaydedilir, satılan, devredilen, kullanma yeteneğini kaybedenler ise birikmiş 

amortismanlar hesabına borç kaydedilir, ilgili maddi olmayan duran varlık hesabına da alacak 

kaydedilir. 

 269 Verilen Avanslar Hesabı: Maddi olmayan duran varlıklarla ilgili olarak yurt içi veya yurt 

dışındaki kişi ve kuruluşlara yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesaptır.  

27 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 

Belli bir rezervin kullanılması için yapılan ve rezervin tükenmesi ile değerini yitirecek olan giderler bu 

hesap grubunda izlenir. Örneğin bir maden çıkarmak için birçok arama, hazırlık ve geliştirme faaliyeti 

yapılır. Ancak yapılan harcamaların yararı oradan çıkarılacak maden miktarı ile sınırlıdır. Bu nedenle 

bu tür harcamalar özel tükenmeye tabidir. Özel tükenmeye tabi varlıklar hesaplarının işleyişinde artış 

meydana geldiğinde hesabın borç tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına kayıt 

yapılır. Özel tükenmeye tabi varlıklar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır: 

 271 Arama Giderleri: Arama amacı ile yapılan ve bununla ilgili giderlerin izlendiği hesaptır. 

Maden yatağının işletmeye elverişli olup olmadığının belirlenmesi ve giriş noktalarının 

saptanması için, işletmeye geçmeden önce yapılan arama giderleri ile petrol araştırması ile 

ilgili olarak arazinin yerden ve havadan incelenmesine ve gerekli işlem, deneyim ve jeolojik 

bilgi almak amacı ile yapılan sondaj giderleri gibi yapılan harcamalar bu hesapta 

izlenir. Yapılan giderler bu hesabın borcuna kaydedilir. Arama faaliyetlerinin sonucunda 

üretilebilir cevher rezervi saptanamamışsa yapılan giderler zarar kaydedilir. 

 272 Hazırlık ve Geliştirme Giderleri: Açık işletmelerde, maden üstündeki örtüyü kaldırmak 

veya yeraltındaki maden yataklarına girmek, bu yatakla yerüstü arasında genel kütlenin 

tüketilmesine kadar sürekli bir bağlantı kurmak ve maden yataklarını üretime elverişli 

parçalara bölmek, gerek insanların gerekse araçların gidip gelme ve havalandırılmalarını ve 

cevherin taşınmasını sağlamak amacıyla açılacak olan düşey, yatay ve eğilimli yol, mecra ve 

benzeri faaliyetlerin gerektirdiği giderlerle; petrol işlemlerinden kuyu açma, temizleme, 

derinleştirme, bitirme veya bu işlemlere hazırlık için yapılan işçilik, yakıt, tamir ve bakım, 

nakliye, ikmal, malzeme vb. giderlerin izlendiği hesaptır.  

 277 Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar: Özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmayan özel 

tükenmeye tabi diğer varlık değerlerinin izlendiği hesaptır. Belirli maddi varlıkla ilgisi 

kesinlikle saptanan harcamalar bu hesaplara borç kaydedilir, özelliğini yitirmiş olan varlıklar 

ise kayıtlardan çıkarılmak üzere bu hesaplara alacak olarak kaydedilir.   

 278 Birikmiş Tükenme Payları (-): Özel tükenmeye tabi varlıklar grubuna giren kalemler 

özelliklerine göre Tükenme payı ayrılmak suretiyle itfa edilir. Pasif karakterli bir hesaptır. 

 279 Verilen Avanslar: Özel tükenmeye tabi varlıklar için yapılan avans ödemelerinin izlendiği 

hesaptır.  

28 Gelecek Yıllara Ait Gider ve Gelir Tahakkukları 

İçinde bulunulan dönemde ortaya çıkan ancak gelecek yıllara ait olan giderler ile faaliyet dönemine 

ait olup kesin borç kaydı ya da tahsili sonraki yıllarda yapılacak gelirler bu grupta yer alır. Gelecek 

Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:  

 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı: Bu hesap, peşin ödenen ve gelecek yıllara ait olduğu 

için, çalışılan dönemdeki hesaplara kaydedilmemesi gereken giderleri izlemek için kullanılır. 

Çünkü muhasebenin dönemsellik kavramı gereği yapılan giderler kendi dönemlerine 
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kaydedilirler. Gelecek yıllara ait olduğu halde peşin olarak ödenen giderler, ait oldukları 

döneme kadar bu hesaba borç olarak kaydedilirler. Bu hesapta bekletilen peşin ödenmiş 

giderlerin bilanço tarihi itibariyle bir yıl içerisinde gidere dönüşecek olanlar 180 Gelecek 

Aylara Ait Giderler hesabına aktarılır.  

 281 Gelir Tahakkukları Hesabı: İçinde çalışılan dönemde ortaya çıkmış olmakla birlikte 

üçüncü kişilerden tahsili ya da bunların adına borç kaydı gelecek yıllarda yapılacak gelirlerin 

izlendiği hesaptır. Dönem sonunda, döneme ait olarak hesaplanacak tutarlar ilgili hasılat ve 

gelir hesapları karşılığında bu hesaba borç kaydedilir. Bu hesapta bekletilen gelir tahakkukları 

karşılığındaki alacaklardan, bilanço tarihi itibariyle bir yıl içerisinde gelire dönüşecek olanlar 

181 Gelir Tahakkukları Hesabına aktarılır. 

29 Diğer Duran Varlıklar 

Buraya kadar incelenen duran varlıkların kapsamına girmeyen diğer duran varlıklar bu hesap 

grubunda incelenir. Bu grupta yer alan hesaplar şunlardır: 

 291 Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV Hesabı: Bir yıldan daha uzun sürede indirilebilecek 

nitelikte KDV olduğunda kullanılabilecek hesaptır. Gelecek yıllarda indirilebilecek KDV ortaya 

çıktığında bu hesaba borç kaydedilirken bir yıl içerisinde indirilebilecek hale gelenler 191 

İndirilecek KDV hesabına aktarılarak kapatılır.  

 292 Diğer KDV Hesabı: Ödenmesi gerektiği halde ödenmeyip, fiilen indirilmesinin mümkün 

olacağı tarihe kadar ertelenen katma değer vergisinin, ertelemenin bir yıldan fazla olması 

halinde kaydedildiği ve izlendiği hesaptır. Teşvikli yatırım mallarının ithalinde, gümrük 

idareleri tarafından tarh ve tahakkuk ettirilerek ertelenen katma değer vergisi pasifteki ilgili 

hesabın alacağına karşılık bu hesaba borç kaydedilir. Bir yılın altına düştüğünde 192 Diğer 

KDV Hesabına aktarılarak kapatılır. 

 293 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar Hesabı: Tedbirli satın alma ve imal etme politikası gereği 

ve stok dönüş hızı düşüklüğü nedeniyle işletmede bulunan ve işletmenin bir yıllık dönem 

içinde kullanabileceğinden daha fazla olan stok kalemlerinin izlendiği hesaptır.  

 294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı: Çeşitli nedenlerle işletmede 

kullanılma ve satış olanaklarını yitiren stoklar ve duran varlıkların izlendiği hesaptır.  

 295 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı: Mevzuat gereği uyarınca peşin ödenen bir yıldan 

uzun vadeli gelir vergisi, kurumlar vergisi ve diğer vergiler ile fonların kayıt ve takip edildiği 

hesaptır. Mevzuatın belirlediği dönemler itibariyle peşin ödenen bir yıldan uzun vadeli gelir 

vergisi, kurumlar vergisi ve diğer vergiler ile fonlar, bu hesaba borç olarak kaydedilir. Yıl 

sonunda bir yılın altına düşen vergi ve fonlar 193 peşin ödenen vergi ve fonlar hesabına 

aktarılarak kapatılır.  

 297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı: Bu hesap grubu içerisinde sayılanların dışında kalan 

diğer çeşitli duran varlıkların izlendiği hesaptır. Bu tür duran varlıklar ortaya çıktığında hesaba 

borç kaydedilir, elden çıkmaları halinde veya dönem sonlarında duran varlık niteliğini 

kaybederek dönen varlığa geçenler ise 198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabına aktarılarak 

kapatılabilir.  

 298 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-): Bu hesap yangın, deprem, su basması gibi 

doğal afetler ve bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak, teknolojik gelişmeler ve 

moda değişiklikleri nedeniyle, stokların fiziki ve ekonomik değerlerinde önemli azalışların 

ortaya çıkması veya bunun dışında diğer nedenlerle gelecek yıllar ihtiyaç stokların piyasa 

fiyatlarında düşmelerin meydana gelmesi veya elden çıkarılacak stoklar dolayısıyla, kayıpları 

karşılamak üzere ayrılan karşılıkların izlendiği hesaptır.  

 299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı: Bu gruptaki amortismana tabi varlıklar için ayrılan 

amortismanların izlendiği hesaptır.  



911 
 

32.1 SAP ’de Duran Varlık Muhasebesi 

Duran Varlık Muhasebesi (FI-AA) bileşeni duran varlıkların SAP sistemi ile yönetilmesi ve kontrol 

edilmesi için kullanılır. Bu işlem, Mali Muhasebede Defteri Kebir için duran varlıkları içeren işlemlere 

ilişkin ayrıntılı bilgi veren yardımcı bir defter olarak kullanılır. 

Duran varlık muhasebesi, defteri kebirin yardımcı defteridir ve duran varlık işlemlerini ayrıntılı olarak 

yönetmek ve belgelemek için kullanılır. Defteri kebir muhasebesinde, duran varlık muhasebesindeki 

duran varlık bilanço değerlerine ilişkin değişiklikleri ve amortismanı güncelleyebilirsiniz. Bu işlemler 

için maliyet muhasebesine çeşitli hesap tayinleri de yapabilirsiniz. 

Satıcı ile Satınalma Girişi 

Harici duran varlık girişi bir duran varlığın muhataptan girişi sonucu ortaya çıkan bir ticari işlemdir. 

Giriş, satıcılar muhasebesi ile veya satıcılar muhasebesi olmadan entegre biçimde kaydedilebilir. 

Otomatik Karşıt Kayıtla Giriş 

Bu işlem ile duran varlık, mahsuplaştırma hesabı duran varlık girişine karşı otomatik olarak 

kaydedilebilir. 

Gelir ile Çıkış  

 Duran varlık satılır ve sonuç olarak gelir ortaya çıkar. Satış bir müşteri ile kaydedilir. 

 Duran varlık satılır ve sonucunda gelir ortaya çıkar. Satış bir mahsuplaştırma hesabına karşı 

kaydedilir. 

 Duran varlık gelir olmadan ıskartaya çıkarılmalıdır. 

Sonradan Aktifleştirme 

Sonradan aktifleştirme, duran varlığın satınalma ve üretim masraflarında (SAÜM) sonradan yapılan 

düzeltmeleri temsil eder. 

Artırımlar 

Artırım genellikle duran varlık değerlemesinde sonradan yapılan değişiklik anlamına gelir.  

Yapılmakta Olan Yatırımların Masraf Yüklemesi 

Yapılmakta olan yatırımlar (YOY), maddi duran varlıkların özel bir biçimidir. Yapılmakta olan yatırımlar 

özet masraf yükleme için veya münferit kaleme göre yönetilebilir. 

Yapılmakta Olan Yatırımlar için Peşinat Talebi 

Yapılmakta olan yatırımlara yönelik peşinatlar, bilançoda aktifleştirilmesi ve ayrı kalem olarak 

raporlanması gereken duran varlık girişleridir. 

Amortisman Kaydı Çalıştırması 

Amortisman hesapları hemen güncellenmediğinden amortisman kaydı dönemsel olarak 

çalıştırılmalıdır. Sistem her değerleme alanı ve hesap grubu için uyarlamada belirlenen kayıt 

devrelerine uygun olarak kayıt belgeleri yaratır.  

Satınalma ve Üretim Masrafları Değerleri Kaydı 



912 
 

Amortisman kaydına ek olarak (amortisman kayıt çalıştırması aracılığıyla), yürüttüğünüz en önemli 

dönemsel işleme duran varlık bilanço değerlerindeki değişikliklerin kaydıdır. Bu değişiklikler girişler, 

çıkışlar ve benzeri duran varlık satınalma ve üretim masraflarını etkileyen tüm kayıtları içerir. 

Amortisman Simülasyonu/Birincil Masraf Planlaması 

Planlanan amortismanı, münferit duran varlıkların tayin edildiği masraf yerlerine veya dahili 

siparişlere ilişkin planlı masraflar olarak da kaydedebilirsiniz. 

Yapım aşamasındaki değerler amortisman olarak kullanılamaz. Amortisman olarak ayrılması için 

kullanılmaya başlanması gerekir. Bir bina yapılacaksa yatırım hesabına kayıt oluşturulur. 320 satıcı 

hesabına alacak, 258 Yapılmakta olan yatırımlar ve 191 indirilecek KDV hesabına borç kaydı atılır. 

Binanın yapımı tamamlandıktan sonra 258 hesabındaki toplam bakiye aktifleştirilerek 252 Binalar 

hesabına aktarılır. Bu binanın faydalı ömrüne göre senelik amortisman kaydı toplam bakiye/faydalı 

ömür oranından gelen amortisman değeri 257 Amortismanlar hesabına alacak, 770 gider hesabına da 

borç kaydı şeklinde kaydı oluşturulur. 

32.2 Duran Varlık Kartı Yaratma 

Müşteri ve satıcıda olduğu gibi duran varlıklar için de sabit kıymet kartı oluşturulmalıdır. Duran varlık 

kaydı atılırken bu sabit kıymet kartları seçilir. Duran varlık kartı AS01 işlem kodunda yaratılır. Bu 

ekranda tanımı yapılacak Duran Varlık için ilk önce uyarlama kısmında tanımlanmış bulunan ilgili 

Duran Varlık Sınıfı’nın seçilmesi gerekir. Seçim için F4 kısa yolunu kullanabilirsiniz. Seçim yapıldıktan 

sonra şirket kodunuzu seçin ve Enter tuşuna basarak 2. ekrana geçilir. 

 

Genel sekmesinde duran varlık sınıfına ait duran varlık için tanım girilir. Tarihsel verilerle ve DV’yi 

envanter listesine dahil et tıkları atılır. Aktifleştirme tarihi bu karta kayıt atıldığı tarihte o tarih için 

aktifleşme işlemi gerçekleşecektir. 
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Zamana bağlı sekmesinde amortisman kaydı yapılırken çalışacak gider hesabının hangi masraf yerine 

kaydedileceği yani şirketteki hangi departmana ait olduğu belirtilir. 
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Değerleme ekranında tanımladığınız duran varlığın amortisman yöntemini, oranını ve faydalı ömrü 

girilir. Amortisman anahtarı alanında normal amortisman seçilir ve amortismanın kullanım süresi 

girilir. Normal amortisman başlangıç tarihi girilir ve işlem kaydedilir. 

Amortisman anahtarları, Duran Varlık sınıfları ana verilerine eklenmektedir. Duran Varlık kayıtları 

yapıldığında bu anahtarlar sınıfın özelliğine göre taşınmış olur. VUK’a göre uygulanan tüm 

amortisman oranlarının ve dönemlerinin belirlenmesi gerekir. Ana verilerdeki oran ve dönemler 

değiştirilebilmektedir. 
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Duran varlık gezgini münferit duran varlık ana verileri değerindeki değişiklikleri analiz edebilmenizi 

sağlar. Farklı formlarda ve özetleme düzeylerinde planlanan ve kaydedilen bilançonun yanı sıra 

amortisman değerlerini de gösterir. Duran Varlık Gezgini, şunları kapsar: 

 Şirket kodunu ve gerekli duran varlığı girdiğiniz başlık bölümü 

 Farklı değerleme alanları arasında dolaşma için genel bakış ağacı 

 Duran varlıkla ilişkili nesneleri gösteren genel bakış ağacı 

 Planlanan değerlerin, kaydedilen değerlerin ve farklı parametrelerin analiz edilmesinin yanı 
sıra, mali yılların ve değerleme alanlarının karşılaştırılması için bir kartotek. 

Duran varlık gezgini ekranı için AW01N işlem koduna gidilir. 

Plan değerleri kartoteki, satınalma ve üretim masraflarını değiştiren tüm işlemleri, duran varlık için 

hesaplanan tüm amortisman değerlerini (orantılı birikmiş amortismanlar dahil), net defter değerini ve 

hesaplanan tüm faizleri gösterir. 

Kaydedilen değerler kartoteki, kaydedilen tüm işlemleri gösterir. 

Karşılaştırmalar kartoteki, çeşitli yılları gösterir. 

Parametreler kartoteki, duran varlığın amortisman anahtarını ve diğer karakteristiklerini gösterir. 

Oluşturduğumuz duran varlık kartını AW01N duran varlık gezgini ekranında girelim. Henüz herhangi 

bir kayıt atılmadığı için görüntülenecek bir duran varlık kaydı yoktur. 

Ekranın sol üst kısmında duran varlık değerleme alanı yer alır. Değerleme Alanları her bir duran 

varlığa farklı amaçlar için amortisman ve değerleme hesaplanmasını sağlamak amacıyla 

kullanılmaktadır. Defter bazlı atılan kayıtlar bu değerleme alanlarına göre listelenir. 

Plan değerleri sekmesinde varlığın satın alma değeri, varlığın alındığı ilk yıl için planlanan amortisman 

tutarı, net defter değeri ve varlığın alındığı tarih gibi bilgiler yer almaktadır. 

Sol alt tarafta ise duran varlık ilişkili nesneler; satıcı, masraf yeri, ana hesap görüntülenmektedir. 
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F-02 kayıt ekranında araç için duran varlık kaydı oluşturalım. 
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1. kalem ekranında aracın tutarı girilir. Vergi hesapla tıkı atılır. 70 kayıt anahtarı ile duran varlık borcu 

duran varlık kartı hesabına atılır. İşlem türü seçilir ve entera basılır. 
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2. kalem ekranında tutar alanına * sembolü girilir ve simülasyon butonuna tıklanır. 
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Belge kaydedilir. 

 

Bu araca dair atılan kaydı AW01N duran varlık gezgini ekranında görüntüleyelim. Bu aracın işlem türü 

ile satınalma yoluyla kaydının gerçekleştiğini görüyoruz. Plan değerleri sekmesinde satınalma değeri 

ve normal amortisman değeri tabloda gözükmektedir. Satın alma değeri 60.000 TL ve o yılki ayrılan 

amortisman değeri 12.000 TL şeklindedir. Net defter değeri ise bunların farkı olan 48.000 TL’dir. 
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Kaydedilen değerler sekmesinde planlanan amortisman tutarları incelenir. 
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Bir sonraki mali yıl seçildiğinde ise planlanan değer sekmesinde yeni bir kayıt olmadığı için yıl başı 

alanında satınalma değeri aynı tutar yer almaktadır. Yılın başında 48.000 TL’lik net defter değeri var 

ve 12.000 TL amortisman değeri o sene içerisinde ayrıldıktan sonra yıl sonu net defter değeri 36.000 

TL olacaktır. 
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32.3 Amortisman Kaydının Çalıştırılması 

Duran varlığa yapılan kayıt, duran varlık muhasebesindeki planlanan amortismanın değişmesine 

neden olur. Ancak, bilanço ve kâr/zarar hesabına ait birikmiş amortisman ve amortisman hesapları, 

hemen güncellenmez. Dönemsel amortisman kayıt çalıştırması yürütülene kadar, toplam planlanan 

amortisman mali muhasebeye kaydedilmez (yalnızca toplu belgeler yaratılır). 

Amortisman kaydı dönemsel olarak yürütülmelidir (yıllık, altı aylık, üç aylık veya aylık). Güncelleme 

çalışması olarak yürütüldüğünde, program artalanda başlatılmalıdır. 

 Plan Kayıt Çalıştırması 
Kayıt sıklığına göre belirtilen sonraki döneme kayıt yapabilirsiniz. Bu türde normal bir kayıt 
sırasında, sistem çalıştırmayı belirli duran varlıklarla sınırlamanıza izin vermez. 

 Yeniden Çalıştırma 
Kaydedilen son dönem için yineleme kayıt çalıştırması talep edebilirsiniz. Örneğin, yıl sonu 
kapanışıyla bağlantılı olarak münferit duran varlıklar için amortisman koşulları değiştiyse, 
yeniden çalıştırma gerçekleştirmeniz gerekebilir. Yineleme kayıt çalıştırması sırasında, sistem 
yalnızca ilk kayıt çalıştırması ve yineleme kayıt çalıştırması arasında ortaya çıkan farkları 
kaydeder. Çalıştırmayı belirli duran varlıklarla sınırlayabilirsiniz. 

 Yeniden Başlatma 
Kayıt çalıştırması teknik nedenlerle iptal edildi ve veri tabanında değişiklik yapıldıysa, 
programı yeniden başlatma kipinde yeniden başlatmalısınız. Yeniden başlatma kipinin 
kullanılması, iptal nedeniyle kesintiye uğrayan tüm sistem aktiviteleri yinelenir. 
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 Plan Dışı Kayıt Çalıştırması 
Herhangi bir nedenle bir veya birden çok kayıt dönemini atlamak istiyorsanız, bunu bir plan 
dışı kayıt çalıştırması belirleyerek yapabilirsiniz. Sistem bu yolla girilen dönemin yanı sıra 
atlanan tüm dönemler için kayıtlar oluşturur. Ancak, belirttiğiniz kayıt dönemi kayıt sıklığına 
uymak zorundadır. Örneğin, üç aylık kayıt sıklığı için dönem 7'yi belirlediyseniz, kayıt 
gerçekleşmez. 

Amortisman kaydı AFAB işlem kodunda gerçekleştirilir. Bu ekranda şirket kodu, mali yıl ve kayıt 

dönemi girilir. Eğer kayıt döneminde daha önce bir amortisman çalıştırması yapılmadıysa kayıt 

çalıştırma biçimi Planlı seçilir. Duran varlıkları listele ve Deneme çalıştırması tıkları atılır. İşlem 

yürütülür. 

 

Deneme çalıştırmasında amortisman kaydı görüntülenir ve Hata listesi butonuna tıklanarak hata 

alınıp alınmadığı kontrol edilir. Eğer hata alınmadıysa amortisman çalıştırılabilir. 
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Amortisman çalıştırması için Deneme çalıştırması tıkı kaldırılır, AFAB ekranında menü çubuğunda 

Program -> Artalanda yürüt alanına tıklanır. 

 

İşlem yürütüldükten sonra yazıcı seçilir ve onaylanır. 
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Çalıştırmayı hemen butonu ile çalıştırıyoruz ve kaydet butonuna tıklıyoruz. 

 

Yapılan iş planlamasını görüntülemek için menü çubuğunda Sistem -> İş durumu seçilir. 
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Amortisman çalıştırması yapılan kayıtlar AFBP işlem kodunda görüntülenir. Burada şirket kodu, mali 

yıl ve kayıt dönemi girilip, işlem yürütülür. 
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Amortisman çalıştırması yapıldıktan sonra duran varlık gezgini ekranında Duran varlığı yeniden yükle 

butonuna tıklayalım. Burada planlanan amortisman durumunun kaydedildi olarak değiştiğini 

görüyoruz. 
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SE16N tablolar ekranında ANLA tablosunda yarattığımız duran varlık kartını görüntüleriz. AS01 işlem 

kodunda oluşturduğumuz duran varlık kartları bu tabloya yazılmaktadır. 

 

 

ANLB tablosunda amortisman parametreleri bilgileri yer alır. Burada değerleme alanı bazında 

listelenmiştir. 

 

ANEK tablosunda atılan duran varlık kaydının belge başlık verilerini görüntüleriz. 

 

ANEP tablosunda atılan duran varlık kaydının münferit kalem verilerini görüntüleriz. 
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ANLP tablosunda atılan duran varlık kaydının dönem değerlerini görüntüleriz. 

 

32.4 Duran Varlık Satın Alınması 

Satın alınan bir duran varlık muhasebe modülünde F-90 işlem kodunda kaydedilir. 
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32.5 Duran Varlıklar Arası Transfer İşlemi 

Bir şirket kodu için de transfer kaydı yürütmeye temel olarak üç nedenle gerek duyabilirsiniz. Bir 

neden, organizasyon yapılarında değişiklik yapılmış olmasıdır (duran varlık sınıflarının yeniden 

sınıflandırılması, kâr merkezlerindeki değişiklikler, vb.). İkinci olarak, hesap tayinleri yanlışsa, transfer 

kaydı gerekli olabilir (örneğin, yanlış duran varlık sınıfı). Üçüncü neden, yönetilen yapılmakta olan 

yatırımların özetlenmiş masraf yüklemesi için tamamlanmış olmasıdır. 

Transfer işlemi ABUMN işlem kodunda gerçekleştirilir. 

Öncelikle F-02’den yeni bir duran varlık kaydı oluşturalım. 
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Kayıt gerçekleştirildikten sonra amortisman çalıştırması yapalım. AFAB işlem kodunda önce deneme 

çalıştırması yapalım. 
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Deneme çalıştırmasında hata ortaya çıkmamıştır. 

 

Deneme çalıştırması tıkı kaldırılıp artalanda yürütme işlemi gerçekleştirilir. 



936 
 

 

ABUMN transfer kaydı ekranında duran varlık alanına hangi duran varlıktan transfer edilecekse o 

hesap girilir. Belge tarihi, kayıt tarihi ve referans tarihi girilir. Transfer edilen duran varlık hesabı 

mevcut duran varlık alanına girilir. 



937 
 

 

Ek veriler sekmesinde kayıt dönemi ve belge türü girilir. Aktarım varyantı transfer kaydı olduğu için 

otomatik olarak 4 geldi. 
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Kısmi transfer kaydı varyantı sekmesinde transfer edilecek kayıt tutarı girilir. Referans olarak içinde 

bulunulan yıldan transfer gerçekleştirilmek istendiği için Yeni giriş seçilir. Simülasyon butonuna 

tıklanır. 
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Transfer işlemi kaydedilir. 
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Duran varlık gezgini ekranında gidip sayfayı yenilediğimizde transfer kaydının gerçekleştiğini 

görüyoruz. 60.000 TL tutarında amortisman transferi gerçekleşmiştir. 

 

Duran varlık ters kaydını almak için AB08 işlem koduna gidilir. Duran varlık kartı girilir, entera basılır. 

 

Ters kaydı alınmak istenen belge seçilir ve Ters kayıt butonuna tıklanır. Ters kayıt nedeni girilir ve 

onaylanır.  
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İşlem kaydedilir ve ters kayıt işlemi gerçekleşmiş olur. 

 

32.6 Duran Varlık Uyarlamaları 
Duran varlık uyarlamaları SPRO uyarlama işleminden yapılabildiği gibi doğrudan ORFA işlem kodu 

üzerinden de gerçekleştirilebilir. SPRO üzerinden uyarlama işlemi için Mali muhasebe (yeni) -> Duran 

varlık muhasebesi alanından işlemler gerçekleştirilebilir. 
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ORFA işlem kodu ile duran varlık uyarlama ekranına doğrudan gidilir. Öncelikle ülke bazında uyarlama 

işlemi gerçekleştirilir. Bunun için Duran varlıklar muhasebesi -> Organizasyon yapıları -> Ülkeye özgü 

ayarların kontrolü alanı seçilir. 
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Ekranda konumlandırma yapılarak ülke alanında TR seçilir. 
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Ülke seçildikten sonra çift tıklayarak ülke ayarına gidilir. Burada ülke para biriminin TRY olduğu 

kontrol edilir. 
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Ülke ayarları kontrol edildikten sonra değerleme planları/değerleme alanlarının kopyalanması 

adımına geçilir. 

Değerleme Alanları her bir duran varlığa farklı amaçlar için amortisman ve değerleme hesaplanmasını 

sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Duran varlık işlemleri çeşitli amaçlara yönelik kullanılır. Farklı 

değerlemeler yapabilmek için Değerleme Alanları oluşturulur. Değerleme alanlarının amacı şöyledir: 

 Yasal kayıtların izleneceği Değerleme Alanları 

 Paralel Para Biriminden kaynaklanan EUR ve USD Değerleme Alanları 

 Duran varlıkların ilk değerlerini ihtiyaç duyulabileceği göz önünde bulundurularak oluşturulan 

ilk değer Değerleme Alanı 

 Duran varlık değerlerinin ve amortisman giderlerinin istenilen amortisman anahtarına göre 

gelecek yıllarda ne olacağını görüntülenmesini sağlayan Değerleme Alanıdır. 

 

Değerleme Planları değerleme ve amortismanların çeşitli yasal zorunluluklarını karşılamak amacıyla 

sisteme tanıtılan, genellikle ülke bazında tanıtılan ve Şirket Koduna tayin edilebilen bağımsız 

organizasyonel yapılardır. Değerleme alanı aracılığıyla vergisel, hesapsal, yabancı para birimi ve 

konsolidasyona ilişkin raporlama amaçlı olarak gerekli değerlerin bakımı yapılabilir. 

Değerleme Planı, değerlemenin amacına göre belirlenmiş farklı değerleme alanlarından oluşur. 

Genel olarak, her ülke için bir Değerleme Planı oluşturulur. Dolayısıyla, bir ülkeye ilişkin tüm Şirket 

Kodları aynı Değerleme Planını kullanır. 

Her Şirket Kodu, tek bir Hesap Planı ve tek bir Değerleme Planı kullanır. 
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Sistemde, Mali Muhasebe için çok sayıda Hesap Planı, Duran Varlık Muhasebesi için çok sayıda 

Değerleme Planı oluşturulabilir. Hesap Planı ve Değerleme Planı arasında tanımlanmış birebir ilişki 

yoktur. 

Uyarlama ekranında referans değerleme planının kopyalanması için Organizasyon yapıları -> Referans 

değerleme pln./değerleme alanlarının kopyalanması alanı seçilir. 

 

İlk olarak Referans değerleme planının kopyalanması alanına çift tıklanır. 
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Açılan ekranda Organizasyon nesnesini kopyala butonuna tıklanır. 

 

Kopyalanacak değerleme planı ve hangi değerleme planına kopyalanacağı seçilir ve onaylanır. Biz 

Güney Afrika’nın değerleme planını kendi şirket kodumuz için belirlediğimiz değerleme planına 

kopyalıyoruz. 
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Değerleme planının kopyalanmasından sonra kopyalanan değerleme planı tanımının düzenlenmesi 

adımına geçilir. 

 

Konumlandırmadan kopyaladığımız değerleme planı bulunur ve tanımı düzenlenir. İşlem kaydedilir. 
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Tanım düzenlendikten sonra değerleme alanlarının kopyalanması adımı gerçekleştirilir. 
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Değerleme planı girilir ve onaylanır. 

 

Güney Afrika’nın değerleme planını kopyaladığımız için ona ait değerleme planı bilgileri ekrana geldi. 

Biz kendi değerleme planımız için gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. 
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01 değerleme alanını VUK TL olarak belirledik. Gerçek değerleme alanı tıkı ile duran varlık tablolarına 

kayıt gideceği belirtilir. Defteri kebir kaydı alanı ile deftere nasıl kayıt atılacağı belirtilir. 01 değerleme 

alanı için gerçek zamanlı kaydı seçtik. 
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10 değerleme alanını VUK Euro paralel para birimi için oluşturuyoruz. Gerçek değerleme alanı tıkını 

atıyoruz ve defteri kebir kaydını alan kaydetmiyor şeklinde seçiyoruz. 
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20 değerleme alanını VUK dolar paralel para birimi için oluşturuyoruz. Gerçek değerleme alanı tıkını 

atıyoruz ve defteri kebir kaydını alan kaydetmiyor şeklinde seçiyoruz. 
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Bir de IFRS defteri için değerleme alanı oluşturmamız gerekiyor. 40 değerleme alanını IFRS TL için 

oluşturuyoruz. Gerçek değerleme alanı tıkı atılır. Defteri kebir kaydını doğrudan değil de bir 

programla çalışması için alan 2 seçilir. Hedef defter grubunu şirket kodundaki IFRS defteri ZF defteri 

olduğu için ZF olarak girilir. Hesap belirlemeye ilişkin alternatif değerleme alanını 1 olarak seçiyoruz. 
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41 değerleme alanını IFRS Euro paralel para birimi için oluşturuyoruz. Gerçek değerleme alanı tıkı 

atılır. Defteri kebir kaydını alan kaydetmiyor şeklinde seçiyoruz. 
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42 değerleme alanını IFRS dolar paralel para birimi için oluşturuyoruz. Gerçek değerleme alanı tıkı 

atılır. Defteri kebir kaydını alan kaydetmiyor şeklinde seçiyoruz. 
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 Bir de delta değerleme alanı oluşturacağız. Bu delta değerlemesi 01 VUK TL ile 40 IFRS TL 

değerlemelerinin farkını verecektir. Bunun için 49 değerleme alanını oluşturuyoruz. Gerçek 

değerleme alanı tıkı atılmaz, bu değerleme alanı raporlama içindir. Defteri kebir kaydı yalnız 

satınalma ve üretim masraflarından doğanlar kaydedilir. Farklı değerleme alanı 01 değerleme 

alanından gelecektir. 
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Burada yapılacak fark işlemi Türetilmiş değerleme alanı verileri alanında belirtilecektir. 01 değerleme 

alanının değeri pozitif, 40 değerleme alanının değeri negatif olacaktır. Yani 01 ile 40 arasındaki fark 

işlemi belirtilmiş oluyor.  
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Oluşturduğumuz değerleme alanlarına sistemdeki paralel para birimlerini atamak için uyarlama 

ekranında Genel değerleme -> Para birimleri -> “Paralel para birimleri” kullanımını belirle alanına 

gidilir. 
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01 ve 40 değerleme alanlarına sistem otomatik atama yaptığı için biz değer belirleyemiyoruz. 10 VUK 

EUR değerleme alanını paralel para birimlerinden Euro için 30’u seçiyoruz. Değerleme alanından 

değer devralımını ve değerleme alanından parametre devrini 01 olarak seçiyoruz. Birbirleriyle aynı 

satınalma değerlerini devral ve parametre zorunlu olarak devralınıyor tıkları atılır. 

20 VUK USD değerleme alanını paralel para birimlerinden Dolar için 40’ı seçiyoruz. Değerleme 

alanından değer devralımını ve değerleme alanından parametre devrini 01 olarak seçiyoruz. 

Birbirleriyle aynı satınalma değerlerini devral ve parametre zorunlu olarak devralınıyor tıkları atılır. 

41 IFRS EUR değerleme alanını paralel para birimlerinden Euro için 30’u seçiyoruz. Değerleme 

alanından değer devralımını ve değerleme alanından parametre devrini 40 olarak seçiyoruz. 

Birbirleriyle aynı satınalma değerlerini devral ve parametre zorunlu olarak devralınıyor tıkları atılır. 

42 IFRS USD değerleme alanını paralel para birimlerinden Dolar için 40’u seçiyoruz. Değerleme 

alanından değer devralımını ve değerleme alanından parametre devrini 40 olarak seçiyoruz. 

Birbirleriyle aynı satınalma değerlerini devral ve parametre zorunlu olarak devralınıyor tıkları atılır. 
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Şirket koduna vergilendirilmeyen işlemlere tayini için Defteri kebir ile entegrasyon -> Vergi ilişkili 

olmayan girişler için indirilecek KDV göstergesi tayini alanına gidilir. 
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Konumlandırma ile şirket kodu bulunur ve karşısına ilişkilendirilecek vergi göstergeleri girilir ve 

kaydedilir. 

 

Değerleme planı ve değerleme alanlarının kopyalanmasından sonra şirket koduna değerleme planının 

atanması gerekmektedir. Bunun için uyarlama ekranında Organizasyon yapıları -> Şirket kodlarına 

değerleme planları tayini alanına gidilir. 
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Konumlandırma ile kendi şirket kodumuzu bulup değerleme planı alanına oluşturduğumuz değerleme 

planını gireriz. Böylece şirket koduna değerleme planını atamış oluyoruz. 
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Değerleme alanlarına atanan paralel para birimlerini şirket kodunda görüntülemek için Genel 

değerleme -> Para birimleri -> Yabancı para birimi için değerleme alanının tanımlanması alanına 

gidilir. 
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Konumlandırma ile şirket koduna gidilir. Şirket kodu bulunduktan sonra şirket kodunun yer aldığı satır 

seçilerek sol köşede yer alan Değerleme alanı para birimine çift tıklanır. 
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Burada değerleme alanlarının doğru paralel para birimleri ile eşleşip eşleşmediği kontrol edilir. 

Eşleşme doğru ise uyarlama işlemlerine devam edilebilir. 

 

Değerleme planı oluşturulduktan sonra duran varlık sınıflarının oluşturulması gerekmektedir. Bunun 

için öncelikle duran varlık türü için hesap tanımı belirlemek gerekiyor. Uyarlama ekranında 

Organizasyon yapıları -> Duran varlık sınıfları -> Hesap belirlemeleri alanına gidilir. 
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Yeni girişler butonuna tıklanır. 254 Taşıtlar hesabı için hesap belirlemesi yapıyoruz. Şirket kodu ve 

hesabı birleştirerek hesap belirlemesini gerçekleştirmiş olduk. Hesabın tanımını girdik ve işlemi 

kaydediyoruz. 

 

Hesap belirlemesinden sonra ekran düzeni kuralları uyarlaması yapılmalıdır. Bunun için uyarlama 

ekranında Organizasyon yapıları -> Duran varlık sınıfları -> Ekran düzeni kuralları yarat alanına gidilir. 



968 
 

 

Burada herhangi bir ekran düzeni seçilip kopyalanır. Ekran düzeni kuralını BT54, tanımını da Taşıtlar 

olarak belirledik. 
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Şirket kodunda duran varlık sınıfları için numara aralıklarının belirlenmesi gerekmektedir. Bunun için 

uyarlama ekranında Organizasyon yapısı -> Duran varlık sınıfları -> Numara alan aralıklarını tanımla 

alanına gidilir. 
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Şirket kodu girilir ve aralıkları değiştir butonuna tıklanır. 

 

Aralık ekle butonuna tıklanır. Numara alanı numarası 54, alt sınır 254000 ve üst sınır 254999 şeklinde 

belirlenmiştir. 
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Bu uyarlamalardan sonra duran varlık sınıfları tanımlanabilir. Bunun için uyarlama ekranında 

Organizasyon yapıları -> Duran varlık sınıfları -> Duran varlık sınıflarını tanımla alanına gidilir. 
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Yeni girişler butonuna tıklanır. Duran varlık sınıfı girilir, sınıfın tanımı yazılır. Duran varlık türü alanında 

belirlediğimiz hesabı ve ekran düzeni kuralı girilir. Temel ölçü birimi adet olması adına ADT şeklinde 

girilir. Numara alanını 54 olarak belirlemiştik. Envanter verileri alanında DV’yi dahil et tıkı atılır. Bu 

duran varlık hesabı 258 Yapılmakta olan yatırımlar (YOY) hesabı olmadığı için YOY ya da özet olarak 

yönetilen YOY yok seçeneği seçilir. Tarihçe durumu alanında Tarihsel verilerle tıkı atılır. 
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Sistem genelinde duran varlık sınıfı açılmış oldu.  

Duran varlıklar için hesap belirledikten sonra bu belirlenen hesaplara bağlanacak hesap tayini için 

uyarlama ekranında Defteri kebir ile entegrasyon -> Ana hesap tayini alanına gidilir. 
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Değerleme planı girilir ve onaylanır. 

 

Girdiğimiz değerleme planı satırı seçili olarak Hesap belirleme alanına çift tıklayalım. 
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Duran varlık hesabına ana hesap tayin edebilmek için öncelikle sistemde duran varlığın arkasında 

çalışacak hesapları oluşturmamız gerekiyor. Bunun için FS00 ana hesap yaratma ekranına gidilir. 254 

Taşıtlar hesabı yaratılır. 

 

Bu hesap duran varlığın arkasında çalışacağı için denetim verileri sekmesinde hesap türü için 

mutabakat hesabı Duran varlıklar seçilmelidir. 
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Daha sonra 257 Taşıtlar için Amortisman hesabı oluşturulmalıdır. 
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Bu hesap da duran varlıkların arkasında çalışacağı için mutabakat hesabı olarak Duran varlıklar 

seçilmelidir. 
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Amortisman gider hesabı için 857 serbest hesap oluşturulur. 
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Bu ana hesaplar oluşturulduktan sonra uyarlamada ana hesap tayini işlemi gerçekleştirilir. 

Konumlandırma yaparak oluşturulan hesap belirleme değeri girilir. Hesap belirleme satırı seçilerek 

solda yer alan Bilanço hesaplarına çift tıklanır. 
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01 değerleme alanına çift tıklanır. 

 

Bu değerleme alanı için bilanço hesabı alanına 254 Taşıtlar hesabı girilir. 
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Bilanço hesabı bağlandıktan sonra amortisman hesabını bağlamak için solda yer alan Amortismanlara 

çift tıklanır. Daha sonra 01 değerleme alanına çift tıklanır. 
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Burada da taşıtlar için amortisman hesabı ve amortisman gider hesabı girilir. 

 

40 değerleme alanı için bilanço ve amortisman hesaplarını 01 değerleme alanından alacağını 

değerleme alanını oluştururken belirtmiştik.  
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Duran varlık sınıflarının değerleme alanlarını etkinleştirmek için uyarlama ekranında Genel değerleme 

-> DV sınıfı değerlemesini belirle alanına gidilir. 
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Konumlandırma yapılarak duran varlık sınıfı bulunur ve o satır seçilir. Solda yer alan Değerleme 

alanlarına çift tıklanır. 

 

Burada sistem otomatik olarak değerleme alanları için Etkin değil şeklinde göstermektedir. Biz etkin 

değil tıklarını kaldırarak değerleme alanlarını sistemde aktifleştiriyoruz. Kural alanına 1000 girip işlemi 

kaydediyoruz. 



987 
 

 

Değerleme planını etkinleştirmek için uyarlama ekranında Genel değerleme -> Değerleme planı için 

DV sınıfının etkinliğini kaldır alanına gidilir. 

 

Burada blokaj tıkı atılmamış olmalıdır. 



988 
 

 

Duran varlıkların canlıya geçirileceği tarihi belirlemek için uygulama ekranında Duran varlık verileri 

devralımı -> Devralma işlemi için parametreler -> Tarih verileri -> Devralım tarihinin/son mali yılın 

belirlenmesi alanına gidilir. 

 

Konumlandırma ile şirket koduna gidilir. Devralma tarihi girilir. 



989 
 

 

Eski duran varlık verilerinin canlıya taşınması için AS91 işlem koduna gidilir. Burada şirket kodunda 

oluşturulan duran varlık seçilir. Entera basılır. 

 

Devralınacak duran varlık tanımı girilir. Miktar alanına kaç adet duran varlık devralındığı girilir. Burada 

aktifleştirme tarihi zorunlu olarak gelmiştir. Çünkü var olan bir duran varlık devralınacaktır. 

Aktifleştirme tarihi girilir. 



990 
 

 

Değerleme sekmesinde amortisman anahtarı girilmelidir. Öncelikle uyarlama işlemi ile amortisman 

anahtarını aktifleştirmemiz gerekmektedir. Uyarlama ekranında Amortismanlar -> Değerleme 

yöntemleri -> Amortisman anahtarı -> Amortisman anahtarı bakımı alanına gidilir. 



991 
 

 

Burada amortisman anahtarı seçilir ve çift tıklanır. 

 

Amortisman anahtarını aktifleştirmek için Etkinleştir butonuna tıklanır. 



992 
 

 

Amortisman anahtarını aktifleştirdikten sonra AS91 ekranında Değerleme sekmesine geçelim. Burada 

değerleme alanları için aktifleştirdiğimiz amortisman anahtarını girelim. Kullanım süresi ve normal 

amortisman başlangıç tarihini girelim.  

 

Daha sonra devralınacak duran varlık tutarı girilmelidir. Bunun için Devralınan değerler butonuna 

tıklanır. 



993 
 

 

Birikmiş satınalma değerini 01 değerleme alanı için 60.000 TL olarak belirledik. 40 değerleme alanı 

için ise 50.000 TL’dir. 01 değerleme alanı için birikmiş normal amortisman değeri aktifleşmesinden 

devralınmasına kadar 2 senelik bir zaman olduğu için (60.000 / 5) * 2 işlemine göre 24.000 TL’dir. 40 

değerleme alanı için bu değer ise (50.000 / 5) * 2 işlemine göre 20.000 TL’dir. Bu tutarlar girildikten 

sonra işlem kaydedilir. 

 

 Henüz bir FI kaydı oluşturulmamıştır. Tablolara duran varlık girişi yapılmıştır. 

AW01N işlem kodu ile duran varlık gezgini ekranına gidelim. Şirket kodundaki duran varlığı girelim. 01 

VUK TL değerleme alanı için devralmış olduğumuz taşıtın yılın başında normal amortisman değerini 

24.000 TL olarak ve yıl içinde ayrılacak amortisman değerinin ise 12.000 TL olarak ayrılmış olduğunu 

görüyoruz. 



994 
 

 

40 IFRS TL değerleme alanını seçelim. Bu değerleme alanında da devralmış olduğumuz taşıtın yılın 

başında normal amortisman değerini 20.000 TL olarak ve yıl içinde ayrılacak amortisman değerinin ise 

10.000 TL olarak ayrılmış olduğunu görüyoruz. 



995 
 

 

Delta değerlemesine de baktığımızda yılın başında normal amortisman değerinin 24.000 – 20.000 

işleminden 4.000 TL ve yıl içinde ayrılan amortisman değerinin 4.000 – 2.000 işleminden 2.000 TL 

olduğunu görüyoruz. 



996 
 

 

Duran varlıktan FI kaydını gerçekleştirmek için nasıl bir kayıt atılacağını belirlemek için ABST2 işlem 

koduna gidilir. Şirket kodu yazılır ve işlem yürütülür. 

 



997 
 

 

FI kaydını gerçekleştirmek için öncelikle duran varlık hesaplarının mutabakat özelliğini kaldırmamız 

gerekmektedir. Çünkü mutabakat özelliğinde olan hesaplara kayıt atılması mümkün değildir. Bunun 

için OAMK işlem koduna gidilir. Konumlandırma ile şirket koduna gidilir. Şirket kodu satırı seçilir ve 

solda yer alan Mutabakat hesapları denetimini değiştire çift tıklanır. 

 

Tüm hesaplar için mutabakat göstergelerini sil butonuna tıklanır ve işlem kaydedilir. Böylece geçici 

olarak duran varlık hesaplarının mutabakat özelliği kaldırılmış oldu. 



998 
 

 

Devralınan duran varlığın muhasebe kaydını oluşturmak için FB01L işlem koduna gidilir. Bu kayıt 

ekranında defter bazlı kayıt atılmaktadır. Aktarım günü olan 31.12.2015 tarihi kayıt tarihi ve belge 

tarihi olarak girilir. Defter grubuna 0L girilir. Burada hangi hesaba ne kadar kayıt atılacağını ABST2 

işlem kodunda görüntülemiştik. 2540000000 hesabına 60.000 TL’lik borç kaydı atılmalıdır. 



999 
 

 

60.000 TL’lik tutar girilir. Diğer veriler butonuna tıklanır ve paralel para birimleri değerinden tutarlar 

girilir. 2572540000 hesabına alacak kaydı atılır. 

 



1000 
 

2. kalemde raporda yer alan 2572540000 hesabına 24.000 TL’lik tutar girilir. Diğer veriler butonuna 

tıklayarak paralel para birimleri cinsinden tutarlar girilir. Arada oluşan 60.000 – 24.000 işleminden 

36.000 TL’lik fark kaydı 899 bakiye aktarım hesabına alacak şeklinde kayıt atılır. 

 

Tutar alanına * sembolü girilerek simülasyon butonuna tıklanır.  

 

Belge kaydı gerçekleştirilir. 



1001 
 

 

Ana deftere kayıt atıldıktan sonra IFRS defteri için de duran varlığın muhasebe kaydını 

gerçekleştirelim. FB01L işlem kodunda aktarım günü olan 31.12.2015 tarihi kayıt tarihi ve belge tarihi 

olarak girilir. Defter grubuna ZF girilir. Burada hangi hesaba ne kadar kayıt atılacağını ABST2 işlem 

kodunda görüntülemiştik. 2540000000 hesabına 50.000 TL’lik borç kaydı atılmalıdır. 



1002 
 

 

50.000 TL’lik tutar girilir. Diğer veriler butonuna tıklanarak paralel para birimleri cinsinden tutarlar 

girilir. 2572540000 hesabına alacak kaydı atılır. 



1003 
 

 

2. kalemde 20.000 TL’lik tutar girilir ve diğer veriler butonuna tıklanarak paralel para birimleri 

cinsinden tutarlar girilir. Arada oluşan farkı 899 bakiye aktarım hesabına alacak kaydı olarak atılır. 

 

3. kalemde tutar alanına * sembolü girilir ve simülasyon butonuna tıklanır. 



1004 
 

 

IFRS için muhasebe belgesi kaydedilir. 

 

Kayıtlar atıldıktan sonra mutabakat özelliğini kaldırdığımız duran varlık hesaplarını tekrar mutabakat 

hesabına çevirmeliyiz. OAMK ekranında Tüm hesaplar için mutabakat göstergelerini belirle butonuna 

tıklanır ve hesaplar tekrar duran varlık mutabakat hesaplarına çevrilmiş olur. 



1005 
 

 

Yapılan değişiklik kaydedilir. 

 

ABST2 ekranında şirket kodunu tekrar yürütelim. 



1006 
 

 

FI kaydı atıldığı için artık FI ve duran varlık hesapları arasında bir fark tutarı bulunmamaktadır. 

 

32.6 Amortisman Hesaplama İşlemleri 

FI’da her ayın sonunda amortisman hesaplama kayıt işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Bunun için 

AFAB işlem kodu kullanılır. 

Öncelikle amortisman AW01N ekranında ayrılan amortisman miktarını inceleyelim. 01 değerleme 

alanı için (VUK TL) 12. dönemde planlanmış 12.000 TL’lik amortisman ayrıldığını görüyoruz. 



1007 
 

 

Bu amortismanı AFAB işlem kodunda yürütelim ve amortisman kaydını gerçekleştirmiş olalım. Şirket 

kodu, mali yıl ve kayıt dönemini girelim. Deneme çalıştırması tıkını atıp işlemi yürütelim. 



1008 
 

 

Deneme çalıştırmasında VUK ve IFRS defterlerine atılacak amortisman kaydını görüntülüyoruz. 

Deneme çalıştırmasında bir hata almadığı için işlemi artalanda yürütebiliriz. 



1009 
 

 

Deneme çalıştırması tıkını kaldırıp menü çubuğunda Program -> Artalanda yürüt alanına gidilir. 



1010 
 

 



1011 
 

 

İşlemi hemen gerçekleştirmek için Hemen butonuna basıp işlem kaydedilir. 

 



1012 
 

AW01N ekranını güncelleyip Kaydedilen değerler sekmesine bakalım. Burada daha önce planlı olan 

amortisman kaydedildi durumuna gelmiştir. 

 

FB03 belge görüntüleme ekranında 0L ve ZF defterlerine atılan kayıtları inceleyelim. Şirket kodu ve 

belgenin girildiği giriş tarihini yazıp yürütelim. 



1013 
 

 

Amortisman kaydının olduğu satıra çift tıklayalım ve belge ayrıntısına gidelim. 

 

0L defterine atılan kaydı görüntülüyoruz. 

 



1014 
 

ZF defterindeki kaydı görüntülemek için defter alanına ZF girelim ve işlemi yürütelim. 

 

Amortisman kaydının olduğu satıra çift tıklayalım ve belge ayrıntısına gidelim. 

 

ZF defterine atılan amortisman kaydını görüntülüyoruz. 



1015 
 

 

Duran varlık uyarlamalarında IFRS defteri için defteri kebir kaydını ‘satın alma ve üretimi ve 

amortismanı dönemsel olarak kaydet’ şeklinde seçildiği için kayıtlarda program çalıştırılması gerektiği 

söylenmektedir. 

 



1016 
 

Eğer program çalıştırılmazsa dönem sonu eksik amortisman kaydı gerçekleşebilir. Burada çalıştırılacak 

program ASKBN Dönemsel duran varlık kayıtlarıdır. ASKBN ekranında şirket kodu girilir ve deneme 

çalıştırması tıkı atılır. Deneme çalıştırması yürütülür. 

 

Dönemsel kayıtlarda herhangi bir eksik yoksa işlenecek belge yok şeklinde bir ileti alınır. 

 

Eğer eksik varsa deneme tıkı kaldırılıp işlem yürütüldüğünde eksik belgelerin de kaydı 

gerçekleştirilmiş olur. 

Duran varlık üzerine ek kayıt atabilmek için ABSO işlem koduna veya SAP menüsünden gidilir. 



1017 
 

 

Herhangi kendi duran varlığımızdan başka bir duran varlığa borç kaydı gerçekleştireceğiz. ABSO 

ekranında şirket kodu, duran varlık girilir. İşlem türü SAÜM yeniden değerlemesi seçilmiştir. Entera 

basılır. 



1018 
 

 

Z90 işlem türünün işleyişini anlamak için ORFA duran varlık uyarlama ekranına gidelim. Burada 

İşlemler -> Girişler -> Girişler için işlem türlerini tanımla alanına gidilir. 

 

Girişler için işlem türünü tanımla alanına çift tıklanır. 



1019 
 

 

Konumlandırmadan Z90 işlem türü bulunur. İşlem türüne çift tıklanarak detayına gidilir. Z90 işlem 

türü ile alacak kaydı gerçekleştireceğimiz görüntülüyoruz. 



1020 
 

 

ABSO ekranında işlem türünü girdikten sonra kayıt tutarı ve belge türü girilir. Karşıt hesap alanına bir 

aktarım hesabı girilir. Simülasyon butonuna tıklanır. 



1021 
 

 

5.000 TL’lik amortismandan cari yıldan 500 TL ayrılsın şeklinde düzenleme yapılır. 



1022 
 

 

AW01N duran varlık gezgini ekranında 5.000 TL’lik amortisman kaydını görüntüleyelim. Burada 

işlemler alanının altında Z90 işlem türü ile gerçekleşen amortisman kaydını görüyoruz. Planlanan 

değerler tablosunda değişiklik satırında 5.000 TL tutarı yer almaktadır. 



1023 
 

 

Yeni bir işlem türü yaratıp sadece IFRS defterine kayıt atılmasını istiyoruz. Bunun için ORFA duran 

varlık uyarlama ekranında İşlemler -> Girişler -> Girişler için işlem türlerinin tanımlanması alanına 

gidiyoruz. 



1024 
 

 

Girişler için işlem türünü tanımla alanına çift tıklanır. 



1025 
 

 

Konumlandırma ile Z90 işlem türü bulunur ve bu işlem türünün satırı seçilip kopyala butonuna 

tıklanır. 

 

İşlem türü Z91 olarak belirlenir ve hesap tayini borç işlemi olarak seçilir. Entera basılır ve kopyalama 

işlemi kaydedilir. 



1026 
 

 

 

Aynı işlem kodunda Değerleme alanlarına ilişkin işlem türlerini sınırla adımına geçilir. 



1027 
 

 

Konumlandırma ile Z91 işlem türü bulunur ve o satır seçilir. Solda yer alan Değerleme alanlarını 

belirle alanına çift tıklanır. 

 

Yeni girişler butonuna basıldıktan sonra değerleme alanına 40 girilir. Buradaki amaç, bu işlem türü 

seçildiğinde sadece IFRS defterine kayıt gitmesidir. Değerleme alanı girildikten sonra işlem kaydedilir. 



1028 
 

 

ABSO işlem koduna gidilir. Şirket kodu ve duran varlık girilir. Bu sefer işlem türü alanına Z91 girilir ve 

entera basılır. 

 

IFRS değerleme alanlarının satırı seçilir ve onaylanır. 



1029 
 

 

Tutar girilir ve işlem kaydedilir. 



1030 
 

 

AW01N duran varlık gezgini ekranında atılan kaydı görüntüleyelim. 01 değerleme alanı için rapora 

baktığımızda Z91 işlem türü yer almakta ancak kayıt tutarı sıfır olarak gözükmektedir. Çünkü biz bu 

işlem türünü sadece IFRS kayıtları için sınırlamıştık. 



1031 
 

 

40 değerleme alanına baktığımızda ise Z91 işlem türünde 3.000 TL tutarında bir borç kaydının 

gerçekleştiğini görüntülüyoruz. 



1032 
 

 

Bu 3.000 TL’lik tutara çift tıkladığımızda bizi FI belge kaydına götürmüyor. Çünkü bu kayıt sadece IFRS 

defterine atılmıştır ve program çalıştırmamız gerekmektedir. Programı çalıştırmak için ASKBN işlem 

koduna gidilir. Şirket kodu girilir, deneme çalıştırması tıkı atılır ve işlem yürütülür. 



1033 
 

 

İşlemi yürüttüğümüzde Z90 ve Z91’den gelen kayıt farkı tutarı kadar belge yaratılacağını 

görüntülüyoruz. 

 

Ekranda geri gelip deneme çalıştırmasını kaldıralım ve menü çubuğunda Program -> Artalanda yürüt 

alanına gidelim. 



1034 
 

 

Yazdırma parametresi onaylanır. 

 

Hemen butonuna tıklandıktan sonra kaydet butonuna tıklanır. 



1035 
 

 

Böylece IFRS için amortisman kaydını program ile çalıştırmış olduk. 

Duran varlık üzerine borç ve alacak kaydı attığımız için dönem sonu için bu kayıtları tekrar AFAB işlem 

kodunda yürütmemiz gerekmektedir.  



1036 
 

 

AFAB ekranında şirket kodu, mali yıl ve kayıt dönemini girdikten sonra deneme çalıştırması tıkını 

atalım, işlemi yürütelim. 



1037 
 

 

Sistem bir hata vermeden amortisman kaydını gerçekleştirecektir. 



1038 
 

 

Ekranda geri gelip deneme çalıştırması tıkını kaldıralım. Menü çubuğunda Program -> Artalanda yürüt 

alanına gidelim. Böylece amortisman kaydı gerçekleşmiş olur. 



1039 
 

 

32.7 Amortisman Anahtarı Ayarları 

Amortisman anahtarları, Duran Varlık sınıfları ana verilerine eklenmektedir. Duran Varlık kayıtları 

yapıldığında bu anahtarlar sınıfın özelliğine göre taşınmış olur. VUK’a göre uygulanan tüm 

amortisman oranlarının ve dönemlerinin belirlenmesi gerekir. Ana verilerdeki oran ve dönemler 

değiştirilebilmektedir. 

Amortisman anahtarı ayarları duran varlık uyarlama ekranından gerçekleştirilir. ORFA ekranında 

Amortismanlar -> Değerleme yöntemleri -> Amortisman anahtarı -> Amortisman anahtarı bakımı 

alanına gidilir. 



1040 
 

 

Biz değerleme planı bazında kayıt anahtarını LINA olarak belirlemiştik. Bu ekranda LINA anahtarına 

çift tıklıyoruz ve detayına gidiyoruz. 



1041 
 

 

Solda yer alan Hesaplama yöntemleri tayini alanına çift tıklanır. 

 



1042 
 

Amortisman tipi normal amortismanlar için seçilmiştir. Evre alanında amortisman başlangıç 

tarihinden itibaren bu amortisman anahtarının ayarlarının çalışacağı belirtilmiş. 

 



1043 
 

 

Temel yöntemde 11 seçildiğinde amortisman süresini söyleyip sistem yüzden oranına dönüştürüyor. 

12 seçildiğinde ise sadece yüzde oranı belirtilir ve amortisman yüzde oranına göre ayrılır. Mesela 11 

seçilirse amortisman ömrü 5 yıl ise sistem yüzde oranını %20 olarak hesaplıyor. 12 seçilirse yüzden 

oranını biz %20 olarak belirtiyoruz. 

 



1044 
 

Azalan miktarda alanına eğer ilk sene 2 veya daha fazla kat oranında amortisman ayrılmak isteniyorsa 

buradan oran belirlenir. Herhangi bir kat alınması istenmiyorsa alan boş bırakılır veya 001 seçilir.  

 

Dönem kontrolü yöntemi ile duran varlık girişinin hangi dönemden başlatılacağı söylenir. Burada 

duran varlık hangi dönemde girilirse girilsin yılın başından itibaren amortismana ayrılabilir veya girilen 

dönemden itibaren amortismana ayrılabilir şeklinde ayarlamalar yapılır. 

 



1045 
 

Düzey yöntemi alanında amortisman değerinin girildiği andaki değeri mi yoksa enflasyon 

değerlemesinden sonraki değerinin mi veya faiz değeri üzerinden mi gibi hangi değerler üzerinden 

baz alınacağı belirlenir. 

 

Sınıf alanında amortismanın paylaştırma şekli belirlenir. 



1046 
 

 

Eğer dönüştürme yöntemi uygulanacaksa başka bir kurala göre amortisman dağıtımına geçilir. Mesela 

5 yıllık bir ömrü olan duran varlığın her sene %20’si amortismana ayrılıyor. %80 amortismana 

ayrıldıktan sonra dönüştürme işlemi uygulanırsa artık dönüştürülecek kurala göre amortismana 

ayrılma işlemi gerçekleşir. 



1047 
 

 

Amortisman anahtarı üzerinde yapılan değişikliklerden sonra amortisman üzerinde yeniden 

hesaplama yapmak için AS02 işlem koduna gidilir. AS02 ekranında duran varlık ve şirket kodu 

girildikten sonra menü çubuğunda Düzenle -> Değerleri yeniden hesapla alanına gidilir.  

 

Eğer bir değişiklik gerçekleşmediyse aşağıdaki ileti gelmektedir. 



1048 
 

 

**Eğer birden fazla duran varlık üzerinde yeniden hesaplama işlemi gerçekleştirilecekse AFAR işlem 

kodunda yapılır. 

Amortisman anahtarının düzey yöntemini değiştirip amortisman kaydında nasıl değişiklik yaptığını 

inceleyelim. Düzey yöntemini değiştirmek için ORFA uyarlama ekranında Amortismanlar -> 

Değerleme yöntemleri -> Amortisman anahtarı -> Hesaplama yöntemleri -> Düzey yöntemlerinin 

bakımı alanına gidilir. 

 

010 düzey yöntemi satırını seçip kopyala butonuna tıklanır. 



1049 
 

 

Düzey yöntemi adını değiştirip solda yer alan Düzeylere çift tıklayalım. 

 

Referans değerini satınalma değerinin yarısı olarak seçelim ve değişikliği kaydedelim. 



1050 
 

 

Amortisman anahtarı bakımı ekranında düzey yöntemi alanına Z10’u girelim ve işlemi kaydedelim. 

 

Değerleri yeniden hesaplatmadan amortisman değerinin 11.000 TL olduğunu görüyoruz. 



1051 
 

 

AS02 ekranında Değerleri yeniden hesapla alanına gidelim. 

 

Duran varlık değerinin değiştiğine dair ileti alınır. 



1052 
 

 

11.000 TL’nin yarısı olan 5.500 TL’nin son dönemde amortisman oluşturduğunu görüyoruz. 



1053 
 

 

32.8 Amortismanı Hurdaya Ayırma 

Amortismanı hurdaya çıkarma işlemi ABAVN işlem kodunda gerçekleştirilir. Şirket kodundaki duran 

varlık girilir. İşlem verileri sekmesinde belge tarihi, kayıt tarihi ve referans tarih girilir. Referans tarih 

hangi tarihten itibaren hurdaya ayırma işleminin gerçekleşeceğini belirtir. Metin alanına işlemle ilgili 

bilgi girilir.  

 

Ek veriler sekmesinde kayıt dönemi ve belge türü girilir. 
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Kısmi çıkış verileri sekmesinde hurdaya ayrılacak amortisman tutar veya yüzde oranında belirtilir. 

Simülasyon butonuna tıklanır. 
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Bu duran varlık üzerinde şimdiye kadar ayrılan amortisman değeri ikinci satırda yer almaktadır. 

Üçüncü satırda ise duran varlık hurdaya ayrıldıktan sonra ne kadar gelir sağladığıdır. 

 

33.1 Duran Varlık Yıl Sonu Kapanışı 

Önceki dönemlerden bakiyeleri bakiye devri programı ile getiririz. Eğer getirmessek fs10n de 
geçmişten gelen bakiye sıfır gelir. Türkiyede yıl sonunda bakiye sıfırlanır bir sonraki yıla aktarılır.  

FAGLGVT işlem kodu ile bakiye devri yapılır. 
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Aşağıdaki ekranda deneme çalıştırılması ile  0L defterinin 2016 yılındaki bakiyesi 2017 yılına 
aktarılcak. Yürüt butonuna basalım. 
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Yukarıdaki ekranda görüldüğü gibi deneme çalıştırmasında bir hata almadığımıza göre geri gelelim ve 
deneme çalıştırması tıkını kaldıralım. Program sekmesinden artalanda yürüt diyelim. 

 

Aşağıdaki ekranda artalanda yazırma parametresini onaylıyalım. 
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Aşağıdaki ekranda başlangıç termini değerlerinde hemen butonuna basalım ardından kaydet 
butonuna basalım. 
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Aynı işlemi ZF defteri içinde yapalım. 

AJRW işlem kodu ile mali yıl değişimi yapılır. Mali yıl değişimi yapmasak eğer aw01n işlem kodunda 
254000 nolu duran varlığın 2017 amortisman değerlerini göremeyiz. Aşağıdaki ekranda deneme 
çalıştırması ile baktığımızda bir problem olmassa program sekmesinden artalanda yürüt e basarız ve 
mali yıl değişimimizi yaparız. 

 

 

Yukarıdaki ekranda sistem sekmesinde iş durmuna bakalım. 

Duran varlık kapanışında bütün amortismanları yürütmemiz gerekir, askbn yapmamız gerekir AJRW 
mali yıl değişimi yapmamız gerek duran varlık üzerinde hata olmamalıdır. 

AJAB işlem kodun gidelim ve duran varlığımızın 2016 yılını kapatalım. 

Aşağıdaki ekranda öncelikle deneme çalıştırmasını gerçekleştirelim daha sonra aratalanda yürüt 
diyerek duran varlığımzıın 2016 için kapatırız.  
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Yukarıdaki ekranda deneme çalıştırmasında bir problem olmadığı görülmektedir. 

Geri gelelim ve program sekmesinden artalanda yürüt diyerek gerçek çalıştırmamızı yapalım. 

OAAQ işlem kodu ile duran varlık kapanışını geri alabiliriz. 
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Dönemsel olarak amortisman yürüttüğümüzde attığımız kayıtlar için belge türünüz sa dır onunda 
ouyarlaması aşağıdaki ekranda gösterilmektedir.

 

 

 

33. SAP’DE YIL SONU KAPANIŞ İŞLEMLERİ 
 

Ek notlar kırmızı ile sonradan  eklendiler. 

Abts2 

Ajab 

OAAQ 

Bilonço aktarım hesabı bakiyesi sıfır olmak zorundadır. 

Bilsnço aktarım hesabı ile 120*, 320*, duran varlıklar, çekler, 102*...) 

Bilanço dip toplamı yıl sonunda sıfır olmak zorundadır. 

Finsoft ta 899* bilanço açılış hesabında bakiye var  bı yanlış gidip bunu bir hesaba aktarıcaz o yüzden 

virmanlaycaz. 

Çekleri bilanço açılış hesabına atarken F-36 işlem koduna gideriz. 

09 müşteri hesabı seçer. 

50 899* hesabını seçeriz. 

Yapılacak işlem eğer 899* hesabı alacaklı ise borç bacağı  120* olabilir. Eger Bilanço açılış hesabı  

borçlar ise karşısında 320* olabilir. 
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Bankaları aktarırken banka borçlu 899*ise  alacaklı olur. 

Müşteriler bilanço açılış hesabının karşısında borç bakıyesi verirler. 

Satıcılar bilanço açılış hesabının karşısında alacak bakiyesi verir. 

8 hesapların kapanışını her ay sonunda yapılmalıdır. Bakiyeleri ay sonunda sıfırlanmalıdır. 

9 ların bakiyesi kendi içlerinde sıfırdır. Eğer değilse kendi içinde sıfırlarız. 

632 genel yönetim giderleri 

631 pazarlama satıs ve dağıtım 

630 araştırma ve geliştirme giderleri 

f.08 de para birimi 30, 40, 50, olarak bakiyeye bakılması unutulmamalıdır. 

FTRCL de geçici hesap seçmememizin sebebi doldur bosalt olması için 8* li bir hesap seçebiliriz.  

Bilanço açılış hesabıda olur. 

Yanlızca otomatik kaydedilebilir. 

6 lı hesapları kapattığımızda F.08 e gittiğimizde bakiye olmalıdır. Bunu manuel bir işlemle 590 

hesabına aktarırız. 

 

Loss case: 

591 

 692 

Profit case: 

692 

 590 

  

 

Yıl sonunda aktarımda kullanılır. 

Normal kayıtlarda kullanılmaz. 
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ek not bitti. 

 

Dönem sonlarında 8* hesapların bakiyesi sıfır olur. Yıl sonunda ise bütün hesapların bakiyesi sıfırlanır. 

700 hesapların bakiyesini 701 yansıtma hesabıyla boşaltırız. 

Yıl sonunda 7* hesapların bakiyesini 6’lı karşılık hesaplarına atarız. 

771 – 

632 +  

Bu aktarımı yansıtma hesapları ile 6* lı hesaplara aktarırırz. 

                                      Maliyet Hesapları 
Bilanço ve Sonuç 

Hesapları 

Gider Hesapları Yansıtma Hesapları 
Bilanço ve Sonuç 

Hes. 

      

710- Direkt İlk 
Madde ve Malzeme Giderleri 

  

720- Direkt İşçilik 
Giderleri 

  

730- Genel Üretim 
Giderleri 

711- Direkt İlk 
Madde ve Malz. Giderleri 
Yansıtma Hesabı 

721- Direkt İşçilik 
Giderleri Yansıtma Hesabı 

731- Genel Üretim 
Giderleri Yansıtma Hesabı 

151- Yarı Mamüller 
Üretim Hesabı 

  

152- Mamüller 

      

740- Hizmet Üretim 
Maliyeti 

741- Hizmet Üretim 
Maliyeti Yansıtma Hesabı 

622- Satılan Hizmet 
Maliyeti 

  

170- Yıll. Yay.İnşaat 
ve Onarım Maliyetleri 

      

750- Araştırma ve 
Geliştirme Giderleri 

751- Araştırma ve 
Geliştirme Giderleri Yansıtma 
Hesabı 

630- Araştırma ve 
Geliştirme Giderleri 

      

760- Pazarlama, Satış 
ve Dağıtım Giderleri 

761- Pazarlama, Satış 
ve Dağıtım Giderleri 
Yansıtma Hesabı 

631- Pazarlama, Satış 
ve Dağıtım Giderleri 

      

770- Genel Yönetim 
Giderleri 

771- Genel Yönetim 
Giderleri Yansıtma Hesabı 

632- Genel Yönetim 
Giderleri 
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 780- Finansman 
Giderleri 

 

 781- Finansman 
Giderleri Yansıtma Hesabı 

 

660- Kısa Vadeli 
Borçlanma Giderleri 

  

661- Uzun Vadeli 
Borçlanma Giderleri  

  

Yansıtma işlemi bittikten sonra maliyet hesapları ve ilgili yansıtma hesapları ters kayıtla kapatılır. 

33.2 Gelir Tablosu Hesaplarının Kapatılması 

Yansıtmalar yapıldıktan sonra gelir tablosu hesaplarının bakiyesi ters kayıt verilerek aşağıdaki fiş 
kesilir ve fişin sonucunda gelirler fazla ise kar, giderler fazla ise zarar çıkar ve sonuç 690 Dönem Karı 
veya Zararı Hesabına kaydedilerek fiş kapatılır. Kar çıkarsa 690 Hesaba alacak, zarar çıkarsa 690 
hesaba borç kaydı verilir. Aşağıdaki kapama fişi haricinde 690 hesaba hiçbir şekilde gelir artırıcı ya da 
azaltıcı kayıt girilemez. Eğer böyle bir kayıt yapılırsa beyannameye eklenecek gelir tablosunda 
rakamların dip toplamı alındığında muhasebedeki 690 hesap bakiyesi ile tutarsızlık yaşanır. 

_______________ 31.12.2006 _______________ 

600 Yurtiçi Satışlar 

601 Yurtdışı Satışlar 

602 Diğer Gelirler 

                                610 Satıştan İadeler 

                                611 Satış İskontoları 

                                612 Diğer İndirimler 

                                620 Satılan Mamul Maliyeti 

                                621 Satılan Ticari Mal Maliyeti 

                                622 Satılan Hizmet Maliyeti 

                                623 Diğer Satışları Maliyeti 

                                630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 

                                631 Pazarlama S. Giderleri 

                                632 Genel Yönetim Giderleri 

640 İştiraklerden Temettü Gelirleri 

641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 

642 Faiz Gelirleri 

643 Komisyon Gelirleri 

644 Konusu Kalmayan Karşılıklar 

645 Menkul Kıymet Satış Karları 

646 Kambiyo Karları 

647 Reeskont Faiz Gelirleri 
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648 Borsa Değer Artış Karları 

649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar 

                            653 Komisyon Giderleri 

                            654 Karşılık Giderleri 

                            655 Menkul Kıymet Satış Zararları 

                            656 Kambiyo Zararları 

                            657 Reeskont Faiz Gideri 

                            658 Borsa Değer Azalış Zararları 

                            659 Diğer Olağan Giderler 

                          660 Kısa Vadeli Borçlanma Gideri 

                          661 Uzun Vadeli Borçlanma Gideri 

679 Olağan Dışı Gelir 

                          689 Olağan Dışı Giderler 

                          690 Dönem Karı (Zararı) 

_______________ / _______________ 

  

Dönem karı üzerinden mevzuat gereği hesaplanacak vergiler için aşağıdaki kayıt yapılır: 

  

_______________31.12.2016 _______________ 

691 Dönem K. Vergi ve yasal yük. 

                         370 Dönem K.Vergi veY.Y.Karşılığı 

_______________ / _______________ 

  

Dönem net karına ulaşmak için aşağıdaki kayıt yapılır: 

  

_______________ 31.12.2016 _______________ 

690 Dönem Karı 

                         691 Dönem K.Vergi ve Y.Yük. 

                         692 Dönem Net Karı 

_______________ / _______________ 

  

Dönem net karı aşağıdaki muhasebe kaydı ile bilançoya taşınır ve böylece gelir tablosu 
kapatılmış olur. 

  

_______________ 31.12.2016 _______________ 
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692 Dönem Net Karı 

                        590 Dönem Net Karı 

_______________ / _______________ 

(Not Sadece dönem sonu kapanış yevmiye kayıtlarını gösterir örnektir. Kapanışa hazırlık 
işlemlerinin yapıldığı varsayılarak örnekleme yapılmıştır. )  

6* hesapların  bakiyelerini  692* hesabına  aktarılır. Daha sonra  590* hesabına  katarılır, 590 
hesabı geçmiş dönem bakiyelerini bulunduğu hesaptır. Bu şekilde 8,7 ve 6 hesapların bakiyelerini 
boşalttık. 

Bilanço kapanışınıda  1*,2*,3*,4*,5* li hesaplar ile yapılır. 

Kapanışta kayıt tarihleri hepsini son gün ve dönem olarak özel dönemler kullanılır. 

Kapanışta yılın son günü tüm hesaparı sıfırlayıp ayın birinde tek bir kayıtla ters kaydı alınır. 
Hesapların bakiyesini FI kaydı gibi tek bir hesapta aktarırız.  

Hesaplar 12.dönem 
2016 

16.dönem 
2016 

1.dönem 2017 

101* + - + 

102* + - + 

120* + - + 

320* - + - 

 

Kapanış kayıtlarında kullanılmak üzere TABKT tablosu kullanılır. 

SM30 tablolardaki verileri düzenler. 

MASS işlem koduyla toplu bakım yapılabilinir. 

F.08 işlem koduna gidelim ve mizanımızı yürütelim. 
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yılın 1 ayından değilde örnegin 11 ayı ile 12 ayı arasındaki mizanı istersek aşağıdaki ekranda olduğu 

gibi olur. 

Bakiye devri: önceki yıllardan devredilen bakiyedir. 



1069 
 

Önceki dönem bakiyesi:   hangi dönem için mizan çekersek o dönemden öncesine kadar olan o yılki 

bakiyekeri getirir.

 

Yukarıdaki ekranda gördüğümüz gibi bazı kalemlerimizde önceki dönemlerden de borç bakiyeleri 

geldi . 
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Şimdi gidelim ve 80000000 hesabıyla 899999999 hesapı arasındaki mizanları çekelim.

 

 

Yukarıdaki ekrada da görüldüğü gibi 2 tane 8’li hesabımız bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi bakiye 

aktarım hesabı diğeri ise taşıtlar amortisman gideridir.  Taşıtlr amortisman gideri 770* genel yönetim 
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giderlerine ait olduğunu bildiğimize göre aktarım hesabı ile bunu 770* hesabına aktaralım.eğer 

pazarlama departmanına at olsaydı 760 hesabına aktarıcaktık. 

899999991 hesabının bakiyesinin  sıfır vermemeisini sebebi bizim bu hesaba sadece duran varlık 

aktardığımızdandır.durran varlık harıcı bu hesaba müşteri, satıcı, ana hesap, çek-senet, bankalar, 

malzemeler gibi tüm hesapları aktardığımız zaman bu aktarım hesabımız otomatik sıfır olucaktır. Bu 

hesabımızın suanlık doğru görülmemektedir sıfır olmalıdır. 

F-02 işlem koduna gidelim ve 8*’li hesabımızı sıfırlayalım. 

Aşağıdaki ekranda 8570000000 hesabı alacaklandırdık çünkü mizanda bu hesap borçluydu hesabı 

sıfırlamak için burda alacak kaydı attık. 77000000003 Amortisman  Gideri Genel  Yönetim Hesabınada 

Borç kaydı atarak 8570000000 hesabımızı sıfırlayıp bakiyemizi  7700000003 (Amortisman  Gideri 

Genel  Yönetim) hesabına atardık. Dönem olarak özel dönemlerimizden 13 üncü dönemi  8’li 

hesapların kapanışında kullanıcaz. 

 

Yukarıdaki kaydı kaydetmeden 3 üncü kalemden devam edip 89999991 hesabımızıda kapatalım. 

8999999991 hesabımız mizanda 35.500tl alacak bakiyesi vermektedir o zaman biz bu hesabı 
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sıfırlamak için borç kaydı atcaz.

 

 

F.08 işlem kodumuza gidelim ve kümüle bakiyemize bakalım. 

 

Yukarıdaki ekranda gördüğümüz gibi kümüle bakiyemiz sıfırlandı. 
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Tekrar  F.08 işlem kodumuza gidelim ve 7000000000-7999999999 numara aralığındaki hesapları 

görüntüleyelim.

 

Yukarıdaki ekranda verilerimizi girdikten sonra yürüt butonuna basalım. 

Aşağıdaki ekranda görüldüğü gibi hesapların kümüle bakiyeleri bulunmaktadır. 
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Yansıtma hesapları olan 7710000000 ve 7610000000 hesapları  ile biz 7600000000 ve  7700000000 

hesaplarını 6 lı uygun gider hesaplarına aktarırız. 

Kapanışlarda ayın son gününe kayıt atılır. 

Aşağıdaki örneği inceleyelim. 

631 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabının İşleyişi: Bu giderler dönem boyunca maliyet 

hesabı olan 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabında izlenir. En son yansıtma hesaplarıdan 

631 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabına devredilerek kapatılır. 631 Pazarlama Satış ve 

Dağıtım Giderleri Hesabı'da 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına aktarılarak kapatılır. 

BORÇ 

631 PAZARLAMA 

SATIŞ VE DAĞITIM 

GİDERLERİ HESABI 

ALACAK 

  

ARTIŞLAR 

(+) 

  

AZALIŞLAR 

(-) 

    

Örnek: İşletmenin dönem sonundaki maliyet hesabı olan 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri 

Hesabının kalanı 13.000 TL dir. Dönem sonu muhasebe kayıtlarını yapınız. 
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Gelir tablosundan sonra bütün 6 ile başlayan hesaplar 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına 

devredilerek kapatılır. Dolayısıyla bu gider hesabı da 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına 

devredilerek kapatılır. 
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Yukarıda muhasebesel olarak kayıt yöntemi görülmektedir şimdi gidelim  f-02 işlem kodumuzla 

kaydımızı atalım. 

7 Lİ hesapların bakiyelerini 14. Dönem de kapatıyoruz yıl kapanışlarını mutlaka özel dönemlerde 

yapmalıyız yoksa özel dönem olmadan kapanış yapılmak istenirse kapanış yapılan dönemin 

bakiyelerini ögrenmekte sıkıntı yaşanır o yüzde özel dönemlerde kapanışlarımızı yaparız biz 

kapanışlarımızı dönemlere yayarak yapmaktayız. Aşağıdaki fı kaydında 7 li hesapların kapanışını 14 

dönemde kapattık. 
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f.08 işlemimizi tekrar yürütelim ve kümüle bakiyemize bakalım. Aşağıdaki ekranda gördüğümüz gibi 

kümüle bakiyemiz 

sıfırland. 
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SAP_ICC_TURKEY işlem koduyla çek senet menüsüne gidebilmekteyiz. Çek senet menüsündeki FTRCL 

işlem koduyla  7li hesapların kapanışını yapmaktayız.

 

FTRCL işlem kodu satırına çift tıklayalım . 

Aşağıdaki FTRCL işlem kodunda verilerimizi yazdıktan sonra yürüt butonuna basalım. 

 

 

 

 



1079 
 

 

Aşağıdaki ekranda toplam bakiye sıfır olduğunu söylemektedir. 

 

Yukarıdaki ekrandan geri gelelim ve aşağıdaki ekranda kayıt olanaklı butonuna bastıktan sonra yürüt 

butonuna basalım. 
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Aşağıdaki ekranda kapanış olduğu için belge ve kayıt tarihlerini yılın son gününe yazdık. Kayıt dönemi 

olarak 7 li hesapların kapanışını 14 dönem olarak belirlemiştik. Gecici Hesap olarakta 8999999991 

hesabımızı yazdıktan sonra hemen kaydet tıkını atıp yürüt butonuna basarız. 
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Aşağıdaki ekranda gördüğümü” gibi kayıt olanaklı sekmesine yanına bakımını yaptığımız için tık geldi. 

Aşağıdaki ekranda yürüt butonuna basalım. 
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Aşağıdaki ekranda  satırları seçip  kapanış sekmesine basarız. 
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Aşağıdaki ekranda gördüğümüz gibi satırlarımızı durumu yeşil geldi 7 li hesaplarımızın kapanışı 

gerçekleşti. 

 

F.08 işlem koduna gidelim ve  7 li hesaplarımızın kümüle bakiyelerini inceleyelim. 
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Yukarıdaki ekranda gördüğümüz gibi her bir hesabın kümüle bakiyesi sıfırlanmıştır. 
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Toplu girdi gerçek işlem çlşt: X koyarsak eğer gerçek işlem çalıştırır. Eğer bu satırı işaretlemessek 

deneme çalıştırmasını yapmış oluruz. 
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İşlenen oturumu tut: bunu tıkı atarsak eğer SM35 işlem kodunda yürüttüğümüz toplu kaydı sm35 de 

silmez tutar. 

Bilanço kapanışlrını yapmamız için 6 lı hesapların kapanışını yapmamaız gerekmektedir. Bunuda  

TRVOR denilen bir tablodan bakmaktadır.  

Sayaç: yevmiye madde numarası 

Biz simdi aşağıdaki ekranı deneme çalıştırması şeklinde getirmekteyiz. 

 

Yukarıdaki ekranda yanlızca otomatik kaydedilebilir de bakiye olsaydı sistem arkadan kendisi fs00 a 

gidip yanlızca otomatik kaydedilebilinir tıkını kaldırıp  daha sonra f-02 de kayıt oluşturduktan sonra 
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hesabını gidip atıcagı kaydı atar  daha sonra tekra FS00 işlem koduna giderek yanlızca otomatik 

kaydedilebir tıkını atar eğer yanlızca otomatik kaydedilebilir satırında bakiye olursa ve sistem bunu 

yapmadıysa bu işlemi kendimiz yapmak zorunda kalırdık. 

Yanlızca otomatik kaydedilebilir satırında bakiye olsa bile sistem onu kapanışı yaptığında sistem 

kendisi o tıkı kaldırıcak.  

MASS işlem koduyla tablolara toplu bakım yapılabilmektedir. 

Aşağıdaki tek düzen hesap planlarından  (-)  olan hesaplar ters çalışırlar. 6 hesaplar her zaman alacaklı 

çalışmaz. 

60. Brüt Satışlar 

600. Yurt İçi Satışlar 

601. Yurt Dışı Satışlar 

602. Diğer Gelirler 

61. Satış İndirimleri(-) 

610. Satıştan İadeler(-) 

611. Satış İndirimleri(-) 

612. Diğer İndirimler(-) 

62. Satışların Maliyeti(-) 

620. Satılan Mamuller Maliyeti(-) 

621. Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-) 

622. Satılan Hizmet Maliyeti(-) 

623. Diğer Satışların Maliyeti(-) 

63. Faaliyet Giderleri(-) 

630. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri(-) 

631. Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri(-) 

632. Genel Yönetim Giderleri(-) 

64. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir Ve Kârlar 

640. İştiraklerden Temettü Gelirleri 

641. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 

642. Faiz Gelirleri 

643. Komisyon Gelirleri 

644. Konusu Kalmayan Karşılıklar 

645. Menkul Kıymet Satış Kârları 

646. Kambiyo Kârları 

647. Reeskont Faiz Gelirleri 

648. Enflasyon Düzeltme Kârları 

http://www.muhasebedersleri.com/hesaplar/600-yurt-ici-satislar.html
http://www.muhasebedersleri.com/hesaplar/601-yurt-disi-satislar.html
http://www.muhasebedersleri.com/hesaplar/602-diger-gelirler.html
http://www.muhasebedersleri.com/hesaplar/610-satistan-iadeler.html
http://www.muhasebedersleri.com/hesaplar/611-satis-indirimleri.html
http://www.muhasebedersleri.com/hesaplar/612-diger-indirimler.html
http://www.muhasebedersleri.com/hesaplar/620-satilan-mamuller-maliyeti.html
http://www.muhasebedersleri.com/hesaplar/621-satilan-ticari-mallar-maliyeti.html
http://www.muhasebedersleri.com/hesaplar/622-satilan-hizmet-maliyeti.html
http://www.muhasebedersleri.com/hesaplar/623-diger-satislarin-maliyeti.html
http://www.muhasebedersleri.com/hesaplar/630-arastirma-gelistirme-giderleri.html
http://www.muhasebedersleri.com/hesaplar/631-pazarlama-satis-dagitim-giderleri.html
http://www.muhasebedersleri.com/hesaplar/632-genel-yonetim-giderleri.html
http://www.muhasebedersleri.com/hesaplar/640-istiraklerden-temettu-gelirleri.html
http://www.muhasebedersleri.com/hesaplar/641-bagli-ortakliklardan-temettu-gelirleri.html
http://www.muhasebedersleri.com/hesaplar/642-faiz-gelirleri.html
http://www.muhasebedersleri.com/hesaplar/643-komisyon-gelirleri.html
http://www.muhasebedersleri.com/hesaplar/644-konusu-kalmayan-karsiliklar.html
http://www.muhasebedersleri.com/hesaplar/645-menkul-kiymet-satis-karlari.html
http://www.muhasebedersleri.com/hesaplar/646-kambiyo-karlari.html
http://www.muhasebedersleri.com/hesaplar/647-reeskont-faiz-gelirleri.html
http://www.muhasebedersleri.com/hesaplar/648-enflasyon-duzeltme-karlari.html
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649. Diğer Olağan Gelir Ve Kârlar 

65. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider Ve Zararlar(-) 

653. Komisyon Giderleri(-) 

654. Karşılık Giderleri(-) 

655. Menkul Kıymet Satış Zararları(-) 

656. Kambiyo Zararları(-) 

657. Reeskont Faiz Giderleri(-) 

658. Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-) 

659. Diğer Olağan Gider Ve Zararlar(-) 

66. Finansman Giderleri(-) 

660. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-) 

661. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-) 

67. Olağan Dışı Gelir Ve Kârlar 

671. Önceki Dönem Gelir Ve Kârları 

679. Diğer Olağan Dışı Gelir Ve Kârlar 

68. Olağan Dışı Gider Ve Zararlar(-) 

680. Çalışmayan Kısım Gider Ve Zararları(-) 

681. Önceki Dönem Gider Ve Zararları(-) 

689. Diğer Olağan Dışı Gider Ve Zararlar(-) 

69. Dönem Net Kârı Veya Zararı 

690. Dönem Kârı Veya Zararı 

691. Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-) 

692. Dönem Net Kârı Veya Zararı 

697. Yıllara Yaygın İnşaat Ve Enflasyon Düzeltme Hesabı 

698. Enflasyon Düzeltme Hesabı 

F_TR_01 işlem koduna gidelim ve 6 hesabımızın kapnışını gerçekleştirelim. 

http://www.muhasebedersleri.com/hesaplar/649-diger-olagan-gelir-karlar.html
http://www.muhasebedersleri.com/hesaplar/653-komisyon-giderleri.html
http://www.muhasebedersleri.com/hesaplar/654-karsilik-giderleri.html
http://www.muhasebedersleri.com/hesaplar/655-menkul-kiymet-satis-zararlari.html
http://www.muhasebedersleri.com/hesaplar/656-kambiyo-zararlari.html
http://www.muhasebedersleri.com/hesaplar/657-reeskont-faiz-giderleri-hesabi.html
http://www.muhasebedersleri.com/hesaplar/658-enflasyon-duzeltme-zaralari.html
http://www.muhasebedersleri.com/hesaplar/659-diger-olagan-gider-zararlar.html
http://www.muhasebedersleri.com/hesaplar/660-kisa-vadeli-borclanma-giderleri.html
http://www.muhasebedersleri.com/hesaplar/661-uzun-vadeli-borclanma-giderleri.html
http://www.muhasebedersleri.com/hesaplar/671-onceki-donem-gelir-ve-karlari.html
http://www.muhasebedersleri.com/hesaplar/679-diger-olagandisi-gelir-ve-karlar.html
http://www.muhasebedersleri.com/hesaplar/680-calismayan-kisim-gider-zararlari.html
http://www.muhasebedersleri.com/hesaplar/681-onceki-donem-gider-zararlari.html
http://www.muhasebedersleri.com/hesaplar/689-diger-olagandisi-gider-zararlar.html
http://www.muhasebedersleri.com/hesaplar/690-donem-kari-veya-zarari.html
http://www.muhasebedersleri.com/hesaplar/691-donem-kari-vergi-yasal-yukumluluk-karsiliklari.html
http://www.muhasebedersleri.com/hesaplar/692-donem-net-kari-veya-zarari.html
http://www.muhasebedersleri.com/hesaplar/697-yillara-yaygin-insaat-enflasyon-duzeltme.html
http://www.muhasebedersleri.com/hesaplar/698-enflasyon-duzeltme.html
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Aşağıdaki ekranda hesaplar sekmesinde uygun hesapları kapanış işlemi için girelim. 
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Aşağıdaki ekranda kayıtlar sekmesiyle gidelim ve 
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Aşağıdaki ekranda ek parametreler sekmesinde gerekli verileri girelim.

 

Yukarıdaki ekranda verilerimizi girdik gerçek çalıştırma işlemi olsun diye seçimler sekmesinde toplu 

girdi gerçek işlem çalışması için X koyduk. Bütün verilerimizi 6 hesabımızın kapanışı için girdiğimize 

göre yürüt butonuna basalım. 
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Se16n işlem koduna gidelim ve  TRVOR tablosuna gidelim. 
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Yukarıdaki ekrandaki RFSUMB00 2016 yılı için borç bakiyesi vermektedir. Rapor adının  sonu 00 

olması demek bilanço kapanışını yapmak istediğimizde TRVOR tablosu için rapor varyantı  alanına 00 

yazmalıyız yoksa sistem hata verir.biz eğer 6 kapanışı 01 varyantı ile yapıp bilanço kapanışınıda 00 

yaryantı ile yapmak istesek sistem buna izin vermez. 

Sm35 işlem kodumuza gidelim ve görelim toplu girdi gelmiş mi. 

 

Satırımızı seçip Absplelen butonuna basalım daha sonra da simülasyon yapalım. Ve toplu girdimiz 

yürüttük.
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F_TR_01 işlem kodumuza gidelim ve bilonço (1000000000-5999999999) hesaplarımızın kapanışını 

yapalım. 

f.08 işlem kodumuza gidelim.

 

yukarıdaki ekranda verilerimizi yazdıktan sonra yürüt butonuna basalım. 

Aşağıdaki ekranda gördüğümüz gibi sadece 6900000000 hesabında bakiye bulunmaktadır bunuda 

manuel bir kayıtla bilanço hesabına aktaralım. 
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690000000 hesabımız yukarıdaki tablodada görüldüğü gibi borç vermektedir. Bizde bu hesap borç 

bakiyesi verdiği için 5910000000 dönem net zararı hesabına  manuel aktarıcaz. 

 

Yukarıdaki ekranda gördüğümüz gibi 6900000000 hesaba alacak attık çünkü f.08 de borçluydu bu 

hesap bu hesabı sıfırlayıp bilanço hesaplarına aktarmak için alacak kaydı attık. Karşısında 5910000000 

dönem net zarar hesabını çalıştırdık. 
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Aslında yukarıdaki kayıtta olması gereken 690 ile 692 arasında virman yapıldıktan sonra 692 ile 590 

arasında virman yapılmalıydı. 

Bilanço kapanışlarını yapamamız için SPRO da bazı uyarlamaları yapmamız gerekmektedir.

 

 

SE16N işlem koduna gidelim  ve SKB1 tablosundan hangi muhabakat hesaplarını görelim. 
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Bu mutabakat hesaplarından duran varlıkları (A)  olanların OAMK işlem kodu ile duran varlık 

hesaplarının mutabakat göstergelerini kaldırıcz müşteri ve satıcı  duran varlıklarına kayıt 

atamadığımız için bu hesaplardan satıcı ve müşteri hesabı oluşturup bu hesaplara kayıt atıcaz. 

Böylelikle oluşturduğumuz bu müşteri ve satıcılar dummy (kapanış) hesaplarıdır. 

D1010000000 

D1010000001 

D1010000090 

D1200000000 

K3200000000 ,harici numaraları oluşturucaz . Harici numara oluşturmamız için SPRO dan bakım 

yapalım. 
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1100 
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FD01 işlem koduna gidelim ve müşterileri yaratalım. 
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Yukarıdaki ekranda müşteri alanına oluşturacagımız müşteri numarasını 1000  Yurt İçi Müşterileri için 

harici tıkı attığımız için manuel yazarız numara otomatik atanmaz. Verilerimizi girdikten sonra yürüt 

butonuna basarız. 

Aşağıdaki ekranda  mutabakat hesabımızı gireriz ve ödeme işlemleri sekmesine geçeriz. 
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Yukarıdaki ekrandaki gibi gerekli genel verileri gidikten sonra   genel verileri girdikten sonra şirket 

kodu verilerimize geçelim. 
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Aşağıdaki ekranda ödeme işlemleri sekmesinde ödeme biçimi ve ödeme koşulu sekmelerine 

verilerimizi girip kaydet butonuna basalım. 
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Yukarıdaki ekrandalarda olduğu gibi tüm mutabakat hesaplarımız için bir muşteri oluştururuz. 

Şimdi gidelim satıcı mutabakat hesaplarından satıcı hesapları oluşturalım. 
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Aşağıdaki ekranda  satıcı mutabakat hesapları için açılıcak olan satıcı hesaplarının numara aralığı 

D000000000-DZZZZZZZZZ aralığındadır. D ile başlatmamızın sebebi dummy (kapanış) için açılan bir 

hesap olduğunu belirtmek içindir. 
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Yukarıdaki ekranda oluşturduğumuz numara aralıklarını gidelim satıcılara ilişki hesap gruplarına tayin 

edelim. 
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FK01 işlem koduna gidelim ve mutabakat hesabımız olan 3200000000 hesabımız için satıcı 

oluşturalım. 
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Şimdi gidelim oluşturduğumuz satıcı ve müşteri hesaplarını açılış ve kapanış kayıtları için sisteme 

tanımlayalım. 
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Aşağıdaki ekranda yapmak istediğimiz yıl sonunda  açılış ve kapanışlarda  ana hesaba kayıt amak 

istediğimiz zaman bu kayıt satıcı veya müşteri hesabına gitmesini belirtiyoruz. Hangi kayıt anahtarları 

ve hangi belge türleri ile de kayıt atılıcağını belirtmekteyiz. 

 

Yukarıdaki verileri gördüğümüz tabloda TABKT tablosudur. 
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Şimdide OAMK işlem koduna gidelim ve duran varlık hesaplarımızın mutabakat göstergesini 

kaldıralım. 

, 

Yukarıdaki ekranda tüm hesaplar için mutabak göstergesini sil i tıkları kaydet butonuna basarız. 

F_TR_01 işlem koduna gidelim ve bilonço hesaplarının kapanışını gerçekleştirelim. 

 Aşağıdaki ekranda verilerimiz girip toplu girdide gerçek işlem çalıştırması için X yaptıktan sonra 

hesaplar sekmesini de kontrol edelim. 
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df
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Aşağıdaki ekranda kayıtlar sekmesine gidelim. 
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Aşağıdaki ekranda da ek paremetreler sekmesine girdikten sonra yürüt butonun a basarız. 
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Yıl sonu kapanış kayıtlarımız toplu girdiye gitti . SM35 işlem koduna gidelim ve toplu girdimizi 

yürütelim.

 

Yukarıdaki ekranda toplu işlem yürüteceğimiz satırı seçip abspielen butonuna basalım daha sonra 

fehlrhart gibi sekmeler basıp simülastona gelirsek işlemimiz tamamlanıp tamamlanmadığını 

görürürüz. 

Aşağıdaki ekranda gördüğümüz gibi 20 tane işlemimizden hepsi olumlu bir şekilde gerçekleşti. 

Ğerçekleşen hatalarda satıra çift tıklayıp Protokol Vom sekmesine gelerek hatanın sebebini 

öğrenebiliriz.  Hatalarda belge oluştuysa eğer belgelerin ters kaydını alıp hatanın neden 

kaynaklandığını protokol sekmesinden öğrenip düzeltip tekrar F_TR_01 işlem koduyla toplu girdi 

yürütmemiz gerekirdi. 
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f.08 işlem koduna gidelim ve kümüle bakiyemizde tüm hesaplar sıfır olduğunu görelim.

 

Yukarıdaki ekranda mizan (f.08) da tüm hesaplarımız sıfırlandığını görmekteyiz bu sayede 2016 yılını 

kapatmış olduk. 
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F_tr_01 işlem koduna gidelim ve hesaplar varmı görelim.

 

 

Not: örnek 690 hesabı gelir kapanışını yaptığımızda zarar çıkarsa eğer 690 dan 692 hesabın atılır. 692 

den de 591 e bilonço kapanışı yaptmadan atılır. Bilonço kapanışı yaptıktan sonra 591 den 580 

hesabına atılır. 

Eğer 690 hesabı kar çıkarsa 690 dan 692 hesabına aktarılır. 692 hesabından da 590 hesabına aktarırız 

bilonço kapanışı yaptıktan sonra 590 dan alıp 570 hesabına aktarırız. 

34. Ödeme Sistemleri Ve Otomatik Banka Mutabakatı Sistemi 

34.1 Elektronik Ödeme Süreci 

Ödeme sürecinde ödeme mesajı ya da talimatı oluşturulup, ilgili kontrollerin yapılıp sonrada en 

önemli ve kritik adımlardan biri olan onay adımı yapıldıktan sonra ilgili sisteme aktarımı 

gerekmektedir. 

Elektronik ödeme formatları: 

Dünyada finans kuruluşlarının, bankalar ile haberleşmesini sağlayan, üst düzey güvenlik imkânı sunan 

Swift sistemi aynı zamanda sistemde kullanılan mesajlarda standartlaşmayı da sağlamaktadır. 

 

 Multicash: Yurtdışı projeleri için kullanılır. 
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 SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication): Dünyada finans 

kuruluşlarının, bankalar ile haberleşmesini sağlayan, üst düzey güvenlik imkânı sunan Swift 

sistemi aynı zamanda sistemde kullanılan mesajlarda standartlaşmayı da sağlamaktadır. 

 BAI: Çoğunlukla Amerika bankalarında kullanılan standart bir elektronik ödeme formatıdır. 

34.2 Elektronik Banka Mutabakatı (MT940) 

MT940, tüm hesap hareketlerinizi standart bir formatta veya ihtiyaca uyarlanabilen farklı formatlarda 

ekstreleştirip, ilgili ekstreleri günlük, haftalık, ya da aylık periyotlarda mail veya FTP aracılığı ile 

bankalardan alınmasını sağlamaktadır. 

MT940’ın Avantajları: 

 Hesap hareketlerinizi toplu halde muhasebeleştirerek zaman tasarrufu sağlar, hata payını en 

aza indirir. 

 Sistematik bilgi akışı hesap hareketlerinizin takibini kolaylaştırır. 

SWIFT MT940 Deseni 

:20: Hesap ekstresi, :20: tag numarasıyla başlamaktadır. Bu alanda referans numarası bilgisi yer 

almaktadır. 

:25: Bu alanda hesap bilgileri yer almaktadır. Hesap bilgileri 2 farklı şekilde değerlendirilebilecektir. 

a) IBAN numarası yer almaktadır. 

b) Banka kodu—Şube kodu/Hesap no ayraç kullanımları ile bulunmaktadır. (–) ve (/) banka kodu 

(4 karakter) ile şube kodu (5 karakter) arasında (-) ayracı kullanılması beklenmektedir. Banka 

Hesap no bilgisi (/) ayracı ile diğer bilgilerden ayrılmaktadır. 

:28: Ekstre numarası yazılmaktadır. 

:60F: Hesap ile ilgili borç/alacak bilgisi, tarih, döviz-cinsi ve o günkü açılış bakiyesi yazılmaktadır. 

Borç/Alacak: 1 karakter 

Tarih: 6 karakter (yıl/ay/gün) 

Döviz cinsi: 3 karakter 

Açılış bakiyesi: 15 karakter 

:61: Hesabın o gün yapılmış olan hareket bilgisi yer almaktadır. Bu alanda tarih, borç/alacak, hesabın 

döviz cinsinin son karakteri ve yapılmış olan işlemin kodu yer almaktadır. İlgili hesap detayı NONREF 

kodu tamamlanmaktadır. Duruma göre devamında yer alan // anahtarından sonra bankanın 

dekont/belge numarası gönderimi sistem tarafından tespit edilerek entegrasyon sürecinde oluşacak 

kayıtlarda belge numarası alanına taşınabilecektir. 

Tarih: 6 karakter (yıl/ay/gün) 

Giriş Tarihi: 4 karakter (ay/gün) zorunlu bir alan değildir.  

Borç/Alacak: 1 karakter  

Döviz cinsi (Son harfi): 1 karakter  

Tutar: 15 karakter  

İşlem kodu: 4 karakter (Başlangıç karakteri (1) + İşlem kodu (3))  
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NONREF: Bölüm sonu belirteci 

:86: :61: satırında yapılmış olan hareketin açıklaması yer almaktadır. 

:62F: Hesap ile ilgili borç/alacak bilgisi, tarih, döviz-cinsi ve o günkü kapanış bakiyesi yer almaktadır. 

Borç/Alacak: 1 karakter  

Tarih: 6 karakter (yıl/ay/gün)  

Döviz cinsi: 3 karakter  

Kapanış bakiyesi: 15 karakter 

Bir MT940 formatı örneği: 

:20:5058637TRY 

:25:0046-00817/0050581 

:28:6630982 

:60F:C141012TRY0000000100000,00 

:61:141012DL0000000035300,00NEFTNONREF 

:86:2000000002 F110 ÖDEME                               

:61:141012DL0000000000200,00NVRMNONREF  

:86:0060581 VİRMAN               

:62F:C141012TRY0000000064500,00 

EBS (Electronic Bank Statement) uyarlaması SAP’de SPRO uyarlama ekranında gerçekleşir. Uyarlama 

ekranında Mali muhasebe yeni -> Banka muhasebesi -> Ticari işlemler -> Ödeme işlemleri -> 

Elektronik hesap özeti -> Elektronik hesap özeti için temel ayarları belirle alanına gidilir. 
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Burada yapılması gereken işlem adımları: 

Adım 1: Ana banka (House bank) konfigürasyonu (Bu adımın uyarlaması elektronik hesap özeti 

ayarlarında değildir. Ana banka uyarlaması için Mali muhasebe (yeni) -> Banka muhasebesi -> Banka 

hesapları -> Ana bankaları tanımla alanında gerçekleştirilir.) 

Adım 2: Hesap sembollerini belirle 

Adım 3: Hesap sembollerine hesapları tayin et 

Adım 4: Kayıt kuralları için anahtar yarat  

Adım 5: Kayıt kurallarını tanımla 

Adım 6: Kayıt kurallarına işlem kodlarını tayin et 

Adım 7: İşlem türlerine banka hesaplarını tayin et 
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34.3 Doğrudan Borçlandırma Sistemi (Direct Debit) 

Ticarette bulunan en büyük risk, alınan malın karşılığının ödenmemesidir. Bunun önüne geçebilmek 

için birçok ödeme yöntemi geliştirilmiştir. Genelde bankalar üzerinden işleyen bu yöntemler, finansal 

şirketler tarafından da yapılmaktadır. Şirketler de bu yöntemlerin araştırmalarını yaparak, hangi 

yöntem nasıl kullanılır öğrenerek, kendilerine uygun olanı seçerler ve kullanmaya başlarlar. Bunlardan 

bir tanesi de Doğrudan Borçlandırma Sistemi, yani kısaltılmış adı ile DBS’dir. 

Bankalar bu konuda uzmanlaşmış kurumlardır. Şirketler bu sistemi kullanmak için bankalara başvuru 

yapar ve mal ya da hizmet sattığı şirketlere kullanımını zorunlu kılar. Şirketler de bu sistemlere uyum 

sağlayarak ticaretlerine devam eder. Böylelikle satıcı taraf kendini, alıcıya karşı ödeme garantisi altına 

almış olur. Tabi bu durum bankanın şirkete verdiği limit ile alakalıdır. Yani bankanın belirlediği limitin 

üzerindeki alım ve satımlar DBS garantisi altında değildir. 

Mal ve hizmet alım satımı için banka, bayi ve dağıtım şirketi arasında kullanılan ödeme yöntemine 

DBS (Doğrudan Borçlandırma Sistemi) denir. Bu sistemin kullanılması için 3 taraf bulunması şarttır. 

Bunlar; banka, satıcı ve alıcıdır. Bankaların sunduğu çeşitli arayüzlerle sisteme dahil olunur ve 

kullanımına başlanır. Burada riski üstlenen kişi banka oluyor. Çünkü satıcıya parasının ödeneceği 

garantisini banka verir. Üstelik faktoring gibi ödeme türlerinde olduğu gibi herhangi bir yüzdelik 

ödeme de söz konusu değil. 

DBS sisteminde malı alan firma için size ne kadar limit tanımlıyorsa, tam o kadarlık mal ya da hizmet 

satışınızda garanti etmiş olursunuz. Böylelikle vadeli mal satışı yapılabildiği gibi günü geldiğinde 

ödemeyi şirket bankaya yapar, banka da satıcı firmaya ödemesini gerçekleştirir. Bunları 

gerçekleştirdiğinizde de DBS uygulamasını kullanmış olursunuz. 

DBS uygulaması bankaların kendi işlem hizmetlerini geliştirmek, ticaretin gelişmesine katkı sağlamak 

ve şirketler için belli risklerin ortadan kalmasını sağlamak için kullanılır. Bankalar bu riskleri elbette ki 

belli bir komisyon ve ücret karşılığında üstlenir. Bu komisyonları ödeyecek taraf ise değişiklik 

gösterebilir. Alıcılar ödeyebildiği gibi satıcılar da bu ödemeleri gerçekleştirebilir. Çünkü satıcı firma 

kendini garantiye almak için müşterilerini bu sisteme özendirir. Bu durumda da hem ticaretinden 

yoksun kalmaz hem de kendini garantiye alır. 

34.3.1 DBS’nin İşleyişi 

DBS uygulamasının işlemesi için öncelikle satıcı tarafın ödeme yöntemi olarak bunu kullanması 

gereklidir. Genelde bu sistemi kullanan şirketler birkaç bankayla çalışır. Özellikle büyük kurumsal olan 
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şirketler, tercihlerini çeşitli bankalar üzerinde yaparlar ki müşterilerine daha çok seçenek 

sunabilsinler. DBS uygulamasını kullanan satıcı firmalar, mal ve hizmet satışlarını bu sistem üzerinde 

gerçekleştirirler. Şöyle ki alıcı firma eğer DBS kullanıyorsa, satıcı firmayla ortak bir banka seçilir. Eğer 

ortak bir banka yoksa, satıcı firmanın kullandığı bankalardan birini seçerek DBS uygulamasına tabi 

olunur. Alıcı firma bankayla görüşerek, satıcı firma için DBS limit tanımlaması yapılmasını ister. Daha 

sonra bankada bulunan limitlerinden herhangi bir teminat gösterilerek bankada, satıcı firmada 

kullanılmak için limit oluşturulur. 

Bu limit tanımlama işlemi tamamlandıktan sonra, bankanın nakit yönetimi firmaya ulaşır ve alıcı firma 

için limit tanımlaması yapılmasını ister. Daha sonra satıcı firma tarafındaki işlemler tamamlanır ve 

limit belirlenmesi yapılmış olur. Alıcı firma da limitleri kadar mal ya da hizmet satın alabilir. Bu sistem 

kullanıldığında genelde vadeli alım ve satımlar gerçekleştirilir. Böylelikle banka vadesi geldiğinde de 

bu ödemeyi gerçekleştirir. 

Limit tanımlama işlemleri bittikten sonra alıcı mal ya da hizmetini alır ve faturalar kesilir. Daha sonra 

bankanın satıcı firmanın sisteme bağlantı sağlayabilmesi için programlar kurulur. Alıcı firma için 

kesilen faturalar, sistemden bankaya iletilir. Bankada da alıcı firma adına işlenir. Daha sonra 

ödemenin vadesi geldiğinde alıcı firma bankaya ödemesini yapar, banka da satıcı firmaya otomatik 

olarak ödeme yapar. Eğer alıcı firma ödeme yapmazsa, banka sistemde bulunan limit boşluğu 

kadar vadesi gelmiş faturaların ödemesini satıcı firmaya yapar. Ödenmeyen faturalar için banka alıcı 

firma ile arasında gerekli uygulamaları başlatır. 

Otomatik ödeme işlemi bankanın satıcı tarafta kurduğu programlarla mümkündür. Şirketle banka 

arasında yapılan anlaşma ile DBS fatura karşılıklarının yatacağı bir saat ve hesap belirlenir. Her gün o 

saatte vadesi gelen faturalar satıcı firmanın hesabına aktarılır. Satıcı firma da doğru olup olmadığını 

kontrol ederek, faturaların ödendiğine dair kendi düzenlemelerini gerçekleştirirler. 

35. SAP’de Diğer İşlemler  

35.1 Alternatif Hesap Planı 

Yurtdışındaki bir firma kendi şirket kodu ve hesap planı bazında kayıtlarını atarken Türkiye’de yeni bir 

firma açacağı zaman Türkiye’deki firmanın şirket koduna kendi hesap planını atayabilir. Ancak ülkeler 

arası hesap planı kanunun farklı olması sebebiyle iki ülkedeki hesaplar uyuşmayacaktır. Bu yüzden 

Türkiye’de açılan firmanın şirket koduna ayrı bir hesap planı açılabilir. Bu iki hesap planı arasındaki 

bağlantı alternatif hesap planı sistemiyle sağlanabilir. SAP’de buna çözüm olarak ülke hesap planı 

oluşturmasıyla gerçekleştirilir. Ülke hesap planı yerel, ülkeye özgü hesaplar ile bir finansal tablo 

versiyonu oluşturma için kullanılabilir. Uyarlama işlemi OBY6 işlem kodunda şirket koduna ülke hesap 

planı eklenmesi ile gerçekleştirilir. Sonra şirket kodunda oluşturulan her operasyonel hesaba karşılık 

şirket koduna atanmış olan ülke hesap planından seçilen alternatif yerel hesap belirtilir. Kayıt 

esnasında sadece operasyonel hesap planına kayıt gönderilir. Ancak bu kayıtlar ülke hesapları veya 

grup hesapları tarafından raporlanabilir. Raporlamada (özellikle bilanço ve kâr/zarar tabloları) 

alternatif hesaplar kullanılabilir. 
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Ülke hesap planında açılan hesaplar şirket kodu bazında açılmaz. Hesap planı bazında oluşturulur. 

Yurtdışındaki şirketin hesaplarının Türkiye’deki karşılığı VUK’a göre ülke hesap planı bazında bağlanır. 

BT07 şirket kodu için yeni bir hesap planı oluşturalım. Hesap planı oluşturmak için SPRO uyarlama 

ekranına gidilir. Burada Mali muhasebe (yeni) -> Defteri kebir muhasebesi -> Ana veriler -> Ana 

hesaplar -> Ön çalışmalar -> Hesap planlama listesini düzenle alanına gidilir. 
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Yeni girişler butonuna bastıktan sonra oluşturulacak hesap planı girilir. Tanımı yapılır. Hesap planı 

kaydedilir. 
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Oluşturulan hesap planına hesap grubu tanımlanır. Bunun için aynı uyarlama ekranında Hesap 

grubunu tanımla alanına gidilir. 



1129 
 

 

Yeni girişler butonuna bastıktan sonra oluşturulan hesap planı girilir. Bu hesap planı için hesap grubu 

oluşturulur. Tek bir hesap grubu tüm hesapları kapsayacak şekilde uyarlaması yapılır.  

 

Hesap grubu tanımlandıktan sonra devredilen kar/zarar hesabı tanımlanmalıdır. 
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Hesap planı girilir. 

 

Bu hesap planında oluşturulacak devreden kar/zarar hesabı ne ise o hesap numarası girilir. 
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Oluşturulan hesap planı şirket kodunda ülke hesap planı alanına atanır. Bu işlem OBY6 işlem kodunda 

gerçekleştirilir. Konumlandırma yapılarak şirket kodu bulunur ve detayına gidilir.  

 

Hesap planı bazında hesap yaratmak için FSP0 işlem koduna gidilir. Banka hesabı açılacaktır. Banka 

için hesap numarası girilir ve yarat butonuna tıklanır. Hesap grubu alanında oluşturulan hesap grubu 

seçilir. Banka hesabı olduğu için Bilanço hesabı seçilir. Metin alanına banka bilgileri girilir. 
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Aynı işlem kodunda giderler için genel bir gider hesabı oluşturulur. 
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Uyarlamada belirtilen devredilen kar/zarar hesabı hesap planı bazında sistemde oluşturulur. 
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FSS0 şirket kodunda ana hesap yaratma ekranında BT07 şirket kodundaki bir banka hesabına BTX7 

hesap planındaki bir banka hesabını bağlayalım. 
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Burada BT07 şirket kodundaki iki tane banka hesabına BTX7 hesap planındaki bir banka hesabı 

bağlanmıştır. BT07’ye atılan banka kayıtları hesap planındaki tek bir banka hesabı ile raporlanabilir. 

BT07 şirket kodundaki devreden kâr zarar hesabına BTX7 hesap planında açılan devreden kâr zarar 

hesabı bağlanır. 
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F.08 işlem kodunda BT07 şirketi için mizan raporunu inceleyelim. 
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F.08 ekranına geri geldiğimizde Alternatif hesap numarası tıkını atıp işlemi yürütelim.  
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Bağlanan alternatif hesapların da ana hesap bakiyeleriyle aynı olduğunu görüyoruz. 
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35.2 Mali Tablo Versiyonu 

Mali tablo versiyonu F.08 ekranından elde edilen mizan raporunun yapılandırılmış ağaç versiyonudur. 

OB58 işlem kodunda mali tablo oluşturulur ve hesap planı bazında tüm hesaplar ağaç yapısında 

listelenir. F.01 işlem kodunda da burada listelenen hesapların bakiyesi listelenir.  

Öncelikle OB58 işlem kodunda mali tablo yapısını oluşturalım. Ekranda Yeni girişler butonuna tıklanır. 

Tablo yapısı adı oluşturulur ve tanımı girilir. Genel veriler alanında bakım dili TR olarak seçilir ve 

Hesap planı girilir. Mali tablo SK butonuna tıklanır. 

 

 

Satır kalemi yarat butonuna tıklayarak mali tablo versiyonu altında hesapların ağaç yapısı oluşturulur. 
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Bilanço tablosunda alt grup olarak 1’den 5’e kadar olan hesap grupları girilecektir. Nakitler için 

1000000000-1199999999 arasındaki hesaplar dahil edilecek; Alacaklar için 1200000000-1209999999 

arasındaki hesaplar; Sabit kıymetler için 2000000000-2999999999 arasındaki hesaplar; Borçlar için 

3200000000-3299999999 arasındaki hesaplar; Diğerleri adı altındaki hesaplar 4000000000-

5999999999, 8999999991, 3300000000-3999999999, 1910000000-1919999999 arasındaki 

hesaplardır. 
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Gelir tablosunda alt grup olarak 7 ve 8’li hesaplar girilecektir. Gelirler için 6000000000-6999999999 

arasındaki hesaplar dahil edilecek; giderler için ise 7000000000-7999999999 arası ve 8570000000 

hesabı dahil edilecektir. 

  

Bilanço tablosu için alt grupları oluşturalım. Bunun için Bilanço satırı seçilip Satır kalemi yarat 

butonuna tıklanır. Oluşturulacak alt grup hesap tanımları girilir. 

 

Alt gruplar tanımlandıktan sonra bu gruplara hesaplar tayin edilir. Bunun için alt grup seçilerek 

Hesapları tayin et butonuna tıklanır. Nakitlere atanacak hesap aralığı girilir. Borç alacak tıkı atılır. 
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Verilen hesap aralığının BT02 hesap planında karşılık gelen ana hesapları listelenmiş olur. 
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Alacaklar için hesap aralığı girilir. 
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Sabit kıymetler için hesap aralığı girilir. 
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Borçlar için hesap aralığı girilir. 
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Diğerleri için hesap aralıkları girilir. 
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Bilanço için hesaplar tayin edildikten sonra Gelir tablosu için de ilk önce satır kalemi yaratalım. 

Gelirler tablosu Gelirler ve Giderler şeklinde ağaç yapısına sahip olsun. Gelir tablosu seçilerek Satır 

kalemi yarat butonuna tıklanır. Alt hesap grupları girilir. 
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Gelirler seçilerek Hesap tayin et butonuna tıklanır, hesap aralığı girilir. 
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Giderler için de aynı işlem gerçekleştirilir. 



1153 
 

 



1154 
 

 

Mali tablo yapısı oluşturulduktan sonra F.01 işlem kodunda mali tabloda yer alan hesapların 

bakiyelerini listeleyelim. Hesap planı ve şirket kodu girilir. Bilanço ve K/Z tablo yapısı alanına 

oluşturduğumuz mali tablo adı girilir. İşlem yürütülür. 
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35.3 SAP’de Hızlı Giriş ile Kayıt 

SAP’de kayıt ekranında Hızlı giriş butonuna tıklayarak kayıt oluşturulduğunda tek bir ekranda kalem 

bilgilerinin girilmesine olanak sağlar. Bir belge içerisinde çok fazla kalem satırı olacaksa bu yöntem 

kullanılabilir. F-02 kayıt ekranında belge başlık bilgileri girildikten sonra Hızlı giriş butonuna tıklanır. 
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Belge kalemleri bir ekranda alt alta girilir. Tüm hesaplar girildikten sonra entera basarak simülasyon 

ekranına geçilir. 
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Simülasyon ekranında belge kalemleri kontrol edildikten sonra belge kaydedilir. 

 

35.4 SAP’de Hesap Tayin Örneği ile Kayıt Oluşturma 

Eğer belirli periyotlarla aynı hesaplara kayıt atılıyorsa bu işlem hesap tayin örneği ile 

gerçekleştirilebilir. Örneğin her ay yemek gideri için atılacak hesaplar belliyse bunlar kayıt altına 

alınıp, tutarlar her belge için değiştirilerek kayıt gerçekleştirilebilir. Hesap tayin örneği oluşturmak için 

FKMT işlem koduna gidilir. Ekranda hesap tayin örneği ismi girilerek Yarat butonuna tıklanır. 
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Para birimi, hesap planı ve metin alanı girilir. Vergiyi hesapla ve Eşdeğerlilik tıkları atılır. Girilecek 

kalem bilgileri için menü çubuğunda Git -> Kalemler alanına gidilir. 
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Kayıt anahtarı, şirket kodu ve defteri kebir hesapları girilir. Eşdeğerlilik alanında yemekhane örneği 

için kişi sayısı olacaktır. Kişi sayısına göre yemek gideri dağıtılacaktır. Bilgiler girildikten sonra işlem 

kaydedilir. 

 

Hesap tayin örneği oluşturulduktan sonra F-02 kayıt ekranında belge başlık alanları doldurulur. İlk 

belge kalemi alanına banka hesabına alacak girilir. Entera basılır. 
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Alacak kaydı için tutar girildikten sonra Hesap tayin örneği butonuna tıklanır. 
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Oluşturulan hesap tayin örneği girilir. 

 

Borç dağıtım alanına borç tutarı girilir. Eşdeğerlilik sayısına göre borç tutarı gider hesaplarına 

dağılacaktır. 
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Eşdeğerliğe göre tutar alanı otomatik olarak hesaplanmış oldu. 
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Menü çubuğunda Belge -> Simülasyon alanına giderek simülasyon ekranına geçilir. Kalemler kontrol 

edildikten sonra belge kaydedilir. 
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