Yevmiye Defteri ile ilgili Düzenleme
Amaç

19 Aralık 2012 tarihli 28502 sayılı resmi gazetede yayınlalan Ticari defterlere ilişkin
tebliğ uyarınca yevmiye defterinde bulunması gereken bilgilerin düzenlenmesi.

Kategori

Yasal Düzenleme

Ürün
Grubu

[X] Netsis Enterprise
[X] Netsis Standard
[X] Entegre.NET

Sürüm

5.0.12 - 7.0.0

Uygulama

19 Aralık 2012 tarihli 28502 sayılı resmi gazetede yayınlalan Ticari defterlere ilişkin
tebliğin 6.maddesi uyarınca yevmiye defterleri, her kaydın dayanak belge türü, tarihi
ve numarası detayını içermelidir.
“Madde 6 - (1) e) Her kaydın dayandığı belgelerin türü ile varsa tarihleri ve sayıları
yevmiye defterinde yer almalıdır”.

Yevmiye Defteri Basımı
Madde uyarınca yevmiye defter basımlarına aşağıda görülen seçenekler eklenmiştir.

Hazırlık Çalıştırılsın: Muahsebe modülü yevmiye kayıtlarında, istenen kaynak belge
detay bilgilerinin tamamlanması amacıyla çalıştırılacak hazırlık işleminin yapılmasına
dair parametredir. Yevmiye defteri basımı öncesinde her ay için çalıştırılması
gerekmektedir. İlgili ayda bir kez çalıştırıldıktan sonra, herhangi bir değişiklik
yapılmadığı sürece tekrar çalıştırılmasına gerek yoktur.
Kaynak Belge Bilgileri Basımı: Oluşan kaynak belge bilgilerinin (belge tipi, numarası
ve tarihi), yevmiye basımında ne şekilde yer alması istendiğine dair seçenektir.
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Basılmasın: Yevmiye defteri basımında herhangi bir değişiklik yapılmaksızın,
eskiden olduğu şekliyle basımına yönelik seçenektir.
Açıklamanın Altına Basılsın: Fiş açıklamasının altına belge detaylarının
basılabilmesine ilişkin seçenektir. Dikkat! Bu seçenek kullanılırsa yevmiye
defteri satır sayısında artma oluşacaktır. O nedenle öncelikle deneme basımı
yapılmalı ve sayfa sayısında bir problem olup olmayacağı incelenmelidir.

Açıklamanın Yerine Basılsın: Fiş açıklamasının yerine kaynak belge
bilgilerinin basılmasına yönelik seçenektir. Fiş açıklamaları kaynak belgenin bir
kısım detayını halihazırda içermektedir. Satır kaybı olmaması açısından mevcut
açıklamaları basmayıp, onun yerine mevzuat ile belirlenmiş zorunlu içeriği
basmayı tercih edebilirsiniz.
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Not: Açıklamanın yerine basılsın seçeneğinde, oluşturulan belge detayı bulunamazsa
mevcut fiş açıklaması basılacaktır.
Not: Satır genişliklerinin ayarlanmasına yönelik hesap ismi ve açıklama sahalarının
basılıp basılmaması ve uzunluklarının ayarlanabilmesine yönelik seçenekler, eskiden
olduğu şekliyle çalışmaktadır. Bu seçenekleri de kullanarak deneme basımları yapıp
defterinizi basımınızı istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz.

Yevmiye Fiş Girişi
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Yevmiye fişlerine, belge türü, belge numarası ve belge tarihi sahaları eklenmiştir.
Defter basımı sırasında yapılan hazırlık sonucu oluşan değerler bu sahalarda
izlenebilir/düzenlenebilir.

Dekont
Genel dekont kaydı işlemi ile farklı belge kayıtları yapılabildiğinden bu ekrana belge
türü bilgisi eklenmiştir. Belge türü girilmemiş dekontlar için yevmiye defterinde
“DEKONT” ifadesi yer alacaktır.
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