Personel Net Ödenecek ve Kesinti Entegrasyonunda Yenilik
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Personel entegrasyonunda, net ücretler ve kesintilerin, personel bazında ayrı
muhasebe ve/veya cari hesaplara aktarılması ile ilgili birtakım yenilikler yapılmıştır.
Önceki Uygulama;
•

Personelin avans kesintileri toplanarak personel bazında bir muhasebe ve/veya
cari hesaba aktarılabiliyordu.
 Sicil karttaki Cari/Muh Kodu sahasında yazan hesaba, kesinti ismi içinde
“AVANS” geçenlerin toplamı.
 Yapılan değişiklikler sonucunda bu uygulama kaldırılmıştır. Yeni uygulama için
bakınız: 2- Personel Avanslarının Ayrı Hesaplara Aktarımı

•

Đçinde avans geçen kesinti tutarı yerine sadece net ödenen tutar, Cari/Muh
Kodunda bulunan hesaba aktarılabiliyordu.
 Yardımcı Programlar/Özel Parametre Tanımlamalarında Grup Kodu:
ENTEGRASYON, Anahtar: NETODENEN, Değer: 1
 Yapılan değişiklikler sonucunda, personele net ödenen tutar, bu parametre ile,
önceden olduğu gibi aktarılabilecektir.

•

Đçinde avans geçen kesinti tutarı ile net ödenen tutar, yine aynı hesaba, ayrı bir
fiş satırı ve/veya cari hareket olarak aktarılabiliyordu.
 Yardımcı Programlar/Özel Parametre Tanımlamalarında Grup Kodu:
ENTEGRASYON, Anahtar: NETODENEN, Değer: 0
 Bu şekilde aktarımı yapılacak kesintiler için, isminde “AVANS” geçme
zorunluluğu kaldırılmıştır. Yeni uygulama için bakınız: 2- Personel Avanslarının
Ayrı Hesaplara Aktarımı

Yeni Uygulama;
1- Personele net ödenen tutar, ücretin neti ve ek kazanç/yardımların neti olmak

üzere iki ayrı tutar halinde ayrı ayrı muhasebe ve cari kodlarına aktarılabiliyor.
2- Personel kesintileri, ücret avansları ve ek kazanç/yardım avansları olmak üzere iki

ayrı tutar halinde ayrı ayrı muhasebe ve cari kodlarına aktarılabiliyor.

1- Personel Ücretlerinin Ayrı Hesaplara Aktarımı;
a) Personel net ödenen tutar, ücretin neti ve ek kazanç/yardımların neti olmak üzere
iki ayrı tutar halinde ayrı ayrı muhasebe ve cari kodlarına aktarılabilmektedir.
b) Sadece “net ücretten anlaşma” yapılan personelde aktarım sağlıklı yapılabilir.
c) Ücretin neti, sicil kartındaki cari/muh kodu sahasında yazan koda aktarılır.
d) Ek kazanç/yardımların toplam neti, kullanıcı tanımlı sahalardan birinde

tanımlanacak ek bir cari ve/veya muhasebe koduna aktarılır.Ek
kazanç/yardımların toplam netinin aktarılacağı hesap kodunun hangi sahadan
okunacağı ise, Yardımcı Programlar/Özel Parametre Tanımları bölümünde
belirlenir.

Aktarım yapılacak hesap kodu, Personel Sabit Bilgileri/Personel Ek Bilgileri-2
sayfasındaki alfasayısal sahalardan birisine girilebilir. Özel parametre
tanımlanırken, Değer sahasında, muhasebe kodunun hangi alfasayısal sahaya
girileceği belirtilir. Birinci alfasayısal saha için KUL_STRING_1, ikinci alfasayısal
saha için KUL_STRING_2, üçüncü alfasayısal saha için KUL_STRING_3 ve
dördüncü alfasayısal saha için KUL_STRING_4 yazılmalıdır.
Personel Sabit Bilgileri/ Personel Ek Bilgileri-2 sayfasındaki alfasayısal sahalardan
kullanılacak olana, Bordro/Şirket Bilgileri/Özel Parametrelerdeki Açıklamalar
sayfasından başlık tanımlanır.

Böylece, ek kazanç/yardımların toplam netinin aktarılacağı muhasebe kodu,
Personel Sabit Bilgileri/Personel Ek Bilgileri-2 sayfasında girilebilecektir.

e) Netten anlaşmalı personelde belirlenen ücretin neti cari/muh koduna, toplam
istihkakın geri kalan tutarı ise, kullanıcı tanımlı sahalarda belirtilen koda
aktarılacaktır.
f)

Bu uygulama, yardımın netinin ayrı hesapta takibi için kullanılacak olup, net
ödenen tutarın herhangi bir ayrıştırma yapılmadan aktarımı için önceki şekilde
kullanıma devam edilebilir. Net ödenen tutarın toplam olarak aktarımı için bakınız
Önceki Uygulama.

g) Bu uygulamaya geçildiğinde, sadece ücret netinin ya da ek kazanç/yardım netinin
ayrı muhasebe/cari hesapta takibi yerine, her ikisinin de personel bazında ayrı
ayrı aktarılacağı varsayılacaktır.
h) Ücret netinin ve ek/kazanç yardım netinin detaylandırılması ile ilgili yapılması
gereken tanımlamalar, aşağıda örnek ile anlatılmaktadır.
Net ücretten anlaşmalı ve net ücreti 1200 YTL olan personele, brüt 600 YTL
yardım verilmiştir.

Personelin net ödenecek tutarı 1765,53 YTL’dir. Bu tutar, personelin net ücreti, ek
yardımı ve asgari geçim indiriminden oluşmaktadır. Yapılan yenilik sonucunda, net
ücreti ve asgari geçim indirimi toplamı olan 1245,63 YTL ile ek yardımın neti olan
519,9 YTL, personel bazında ayrı muhasebe kodlarında takip edilebilecektir.

Net ücret ve asgari geçim indirimi toplamı, Personel Sabit Bilgilerindeki Cari/Muh
Kodu sahasına girilen muhasebe koduna aktarılır.

Ek kazanç/yardım neti, Personel Sabit Kartı/Personel Ek Bilgileri-2 bölümünde
belirtilen hesaba aktarılır.
Yardım neti= Đstihkak-Net Ücret
Yardım neti= 1719,90 YTL – 1200 YTL = 519,9 YTL
Ücret neti ise aşağıdaki formül ile hesaplanarak Cari/Muh Kodu sahasında girilen
hesaba aktarılır;
Ücret neti= Net Ödenecek-Yardım Neti
Ücret neti= 1765,53 YTL – 519,9 YTL =1245,63 YTL

2- Personel Avanslarının Ayrı Hesaplara Aktarımı;
a) Personel kesintileri, ücret avansları ve ek kazanç/yardım avansları olmak üzere iki
ayrı tutar halinde ayrı ayrı muhasebe ve cari kodlarına aktarılabilmektedir.
b) Ücret Hesaplama Kod Girişi/Kesinti tanımlarında, ücret avans koduna ve diğer
avans koduna aktarılacak kesintiler belirlenmelidir.

Ücret Hesaplama Kod Girişinde Kesinti sayfasına Kesinti Tipi sahası eklenmiştir.
Bu sahada Hiçbiri, Diğer Avans ve Ücret Avans seçenekleri bulunmaktadır. “Diğer
Avans” ve “Ücret Avans” seçenekleri, personel bazında detaylı takip için
kullanılmaktadır. Bu tipler kullanılarak tanımlanan kesintilere girilen tutarlar, ayrı
muhasebe ve cari kodlara aktarılabilir.
c) Bu tanımlama yardımıyla belirlenen ücret avans kesintilerinin toplamı ile diğer
avans kesintilerinin toplamı, kullanıcı tanımlı sahalarda belirlenecek
cari/muhasebe kodlarına ayrı ayrı aktarılır. Kullanıcı tanımlı sahalardan
hangilerinin kullanılacağı, Yardımcı Programlar/Özel Parametre Tanımlarında
belirlenmektedir.

Ücret Avans ve Diğer Avans seçili kesintilere girilen tutarların aktarılacağı hesap
kodunun hangi sahalara girileceği, yukarıdaki ekranda verilen parametreler ile
belirlenir. Ücret Avans seçili kesintiler için birinci, Diğer Avans seçili kesintiler için
ise ikinci parametre tanımlanmalıdır. Bu parametrelerdeki değer sahasında,
muhasebe kodunun Personel Sabit Bilgileri/Personel Ek Bilgileri-2 sayfasındaki
hangi alfasayısal sahaya girileceği belirtilir.
Personel Sabit Bilgileri/ Personel Ek Bilgileri-2 sayfasındaki alfasayısal sahalardan
kullanılacak alanların, Bordro/Şirket Bilgileri/Özel Parametrelerdeki Açıklamalar
sayfasından başlık tanımlanır.

Böylece, kesintilerin aktarılacağı muhasebe kodları, Personel Sabit
Bilgileri/Personel Ek Bilgileri-2 sayfasında girilebilecektir.

d) Kesinti tanımlarında ücret avansı ya da diğer avans olarak belirlenmemiş
kesintiler, eskiden olduğu gibi, diğer personellerin kesintileriyle kümüle edilerek,
entegrasyon genel kodlarında, ilgili kesinti için tanımlanan muhasebe koduna
aktarılır.
e) Đçinde avans geçen kesintiler önceki uygulamada aktarılabiliyordu. Eski avans
aktarımı uygulamasını, daha önceden olduğu gibi kullanmak isteyen
müşterilerimizin, isminde “AVANS” geçen kesintileri için, Ücret Hesaplama Kod
Girişine eklenen ücret avansı veya diğer avans seçeneklerinden birini mutlaka
işaretlemeleri gerekmektedir.
f)

Personel kesintileri, ücret avansları ve ek kazanç/yardım avansları olmak üzere iki
ayrı tutar halinde ayrı muhasebe ve cari hesaba aktarımı, aşağıda örnek ile
açıklanmıştır.
Personel puantajında , Avans isimli kesintiye 100 YTL ve Yardım Avansı isimli
kesintiye 200 YTL olmak üzere 2 ayrı avans girilmiş olsun.

Avans isimli kesinti tanımlanırken, Kesinti Tipi olarak “Ücret Avans” seçilmiştir.
Yardım Avansı tanımlamasında ise Kesinti Tipi olarak “Yardım Avans” seçilmiştir.
Bu sebepten dolayı, bu iki kesinti Personel Sabit Bilgileri/Personel Ek Bilgileri-2
sayfasında verilen iki ayrı hesaba personel bazında aktarılacaktır. Kesinti Tipi
“Hiçbiri” olan kesintilerin toplamı ise, Muhasebe Genel Kod Girişindeki hesaba
kümüle olarak aktarılır.

Dikkat edilmesi gereken noktalar;
•
Bu dokümanda anlatılan net ücret ve ek kazanç/yardım netinin ayrıştırılması ile
ücret avansı ve diğer avansların ayrıştırılması uygulamaları birbirinden bağımsız
olarak kullanılabilir.

