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1. Dönemsellik İlkesi Kapsamında Ana Gider Kaydı Oluşturma 

 

1 Seri no.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde dönemsellik kavramı; “İşletmenin sürekliliği 

kavramı uyarınca sınırsız kabul edilen ömrünün, belirli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet 

sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanmasıdır” şeklinde ifade edilmiştir. Dönemsellik 

kavramı gereğince ticari kazanç elde eden mükellefler, peşin ödenen ve ödendiği anda deftere ve hesap özetine 

kaydedilmemesi gereken gelecek dönemlere ait giderleri Defter-Beyan Sistemi üzerinden iki aşamalı olarak 

kayıt oluşturabileceklerdir. Gelecek aylarla ilişkili olup peşin ödenen giderlerin sistem üzerinden 

oluşturulabilmesi için öncelikle dönemsellik ilkesi gereğince ana gider kaydının “Muhasebe Bilgileri” 

modülünde yer alan “Gider Ekle” ekranı üzerinden oluşturulması gerekmektedir. 

Ana gider kaydını oluşturabilmek içn kullanıcı, alış türü olarak “Normal Alım” ; mükellefiyetine uygun olarak 

ise “İndirilecek Giderler (GVK Md. 40)”, “Zirai İşletme Hesabı Esasında Giderler (GVK Md.57)” ya da 

“Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler (GVK Md. 41)” kayıt türü seçimini yapar. Kullanıcı, dönemsellik ilkesi 

kapsamında seçilebilir alt türlerden birini seçer ve ekranda “Dönemsellik İlkesi” alanı belirir.“Dönemsellik 

İlkesi” alanı üzerine imleç geldiğinde sistem kullanıcıyı bilgilendirir (Şekil 1). 

Şekil 1. Dönemsellik İlkesi Seçim Alanı Bilgilendirme

 

 

Kullanıcı, “Dönemsellik İlkesi” alanında “Vardır” seçimini yapar ve ardından sistem “KDV” alanını 

“Hariçtir” olarak pasif durumuna getirir. Kullanıcı ek olarak, “KDV Oranı” seçimini yapar ve belgeye ait kdv 

hariç toplam tutarı sisteme girerek “Satır Ekle” butonuna tıklar (Şekil 2). 
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Şekil 2. Dönemsellik İlkesi Vardır Seçimi

 

 

Aynı belge içerisinde en fazla 1 adet ana dönemsellik gideri kaydı oluşturulabilir. Zorunlu alanların dolduran 

kullanıcı, “Kaydet” butonuna tıklamasıyla gider belgesi başarıyla kaydedilir. Ana gider kaydı ile belge 

oluşturulduktan sonra kullanıcıya gelecek dönemlere ilgilendiren giderlerin ilgili hesap dönemi içerisinde 

ikincil kaydın nasıl oluşturulması gerektiğine dair bilgilendirme yapılır (Şekil 3). 

Şekil 3. Gelecek Dönemleri İlgilendiren Giderlerin “Dönem(ler) İtibari” Giderleştirilmesine Ait 

Bilgilendirme
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 1.1 Gider Listele 
 

Kullanıcı, oluşturmuş olduğu (manuel veya otomatik) gider kayıtlarına ait tutar, indirilecek kdv bilgilerine 

“Muhasebe Bilgileri” modülündeki “Gider Listele” ekranı üzerinden ulaşabilir. Bu ekrandan, oluşturmuş 

olduğu kayıtların üzerine tıklayarak “Kayıt Geçmişini Görüntüle” butonu yardımı ile kayıt geçmişine; 

“Belgeye Git” butonu yardımı ile “Gelir Güncelle” ekranı üzerinden söz konusu kaydı ait olduğu belgeyle 

birlikte güncelleyebilir.  

Ana dönemsellik kaydına ait kdv hariç tutar “Tutar” kolonuna; indirilecek kdv değeri ise “İndirilecek KDV” 

kolonuna aktarılır (Şekil 4). 

Şekil 4. Gider Listele - Ana Dönemsellik Gider Kaydı 

 

 

 1.2 Defter 

Kullanıcı, “Başlangıç Tarihi” ile “Bitiş Tarihi” alanları yardımı ile istediği dönemi seçerek oluşturmuş 

olduğu gider kayıtlarını “Defter” ekranı üzerinden takip edebilir. Bu ekran üzerinden isteğe bağlı olarak 

kayıt detaylarını incelemek için excel ya da pdf formatında rapor çıktısı alınabilir. 

Ana dönemsellik kaydına ait kdv hariç tutar değeri, “Gider Kısım” tablosundaki “Giderin Tutarı” ile “Mal 

Alışı Tutarı” kolonlarına her zaman “0,00” olarak yansıtılır. Ana dönemsellik kaydına ait indirilecek kdv 

değeri ise “Gider Kısım” tablosundaki “İndirilecek KDV” kolonuna aktarılır (Şekil 5). 
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Şekil 5. Defter - Ana Dönemsellik Gider Kaydı

 

 

 1.3 Hesap Özeti 

Kullanıcı, “Başlangıç Tarihi” ile “Bitiş Tarihi” alanları yardımı ile istediği dönemi seçerek kâr ve 

zararlarını kısacası bütün finansal hareketlerini “Hesap Özeti” ekranı üzerinden takip edebilir. 

Ana dönemsellik kaydına ait kdv hariç tutar değeri, “Giderler” tablosundaki “Giderler” kolonuna her 

zaman “0,00” olarak yansıtılır (Şekil 6). 

 

Şekil 6. Hesap Özeti - Ana Dönemsellik Gider Kaydı 
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2. Gelecek Dönemleri İlgilendiren Giderlerin Muhasebeleştirilmesi 

 

Kullanıcı, oluşturmuş olduğu ana dönemsellik kaydına ilişkin giderlerini dönem itibari ile 

muhasebeleştirebilmek amacıyla ikincil bir kayıt oluşturması gerekmektedir. “Muhasebe Bilgileri” 

modülünde yer alan “Gider Ekle” ekranında “Dönemsellik Gideri” belge türü seçimi yapılır ve ardından sistem 

kullanıcıya bilgilendirme iletisini gösterir (Şekil 7).  

Şekil 7. Dönemsellik Gideri Belge Türü Seçiminde Bilgilendirme 

 

 

Kullanıcının “Tamam” butonuna tıklamasıyla “Dönemsellik İlkesi Belge No” alanı ekranda belirir ve sistem 

kullanıcının hangi ana dönemsellik gider kaydına ilişkin işlem yapmak istediğini belirlemesini bekler (Şekil 

8). Kullanıcı, “Arama” butonu yardımı ile önceden oluşturmuş olduğu ana dönemsellik kayıtlarına ulaşır. 

Şekil 8. Dönsemsellik Gideri Belge Türü
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Kullanıcının “Arama” butonuna tıklamasına istinaden ekrana mevcut ana dönemsellik gideri kayıtları listesi 

gelir ve kullanıcı, ekran özelliklerini (filtreleme, sayfalardan arama vs.) kullanarak işlem yapmak istediği ana 

dönsemsellik kaydını seçer (Şekil 9). Ana dönsemsellik gider kaydına ilişkin “Dönsemsellik Gideri” belge 

türü seçimi ile oluşturulmuş kayıt(lar) var ise ana dönemsellik gider kaydına ait kalan belge tutarı “Kalan 

Tutar” alanında gösterilir. 

Şekil 9. Dönemsellik Gideri Belge Türü ile Belge Oluşturabilmek için Ana Dönemsellik Gider Kaydı Seçimi 

 

 

Kullanıcının “Tamam” butonuna tıklamasıyla birlikte seçilen ana dönemsellik gideri kaydına ait gider kayıt 

türü ve gider kayıt alt türü bilgileri ile “Gider Kalemleri” formunda yer alan “Gider Kayıt Türü” ve “Gider 

Kayıt Alt Türü” alanları otomatik olarak doldurulur. Kullanıcı, bu aşamada ana dönsemsellik gider kaydı 

seçimini değiştirmek ister ise “Arama” butonunu kullanarak yeni bir seçim yapabilir. Sistem, kulanıcının 

kalan belge tutarından daha büyük tutar değeri girmesine izin vermez ve girilebilecek tutar değerinin üst 

sınırını ekranda gösterir(Şekil 10). 

Şekil 10. Dönemsellik Gideri Belge Türü 
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Kullanıcı “Gider Kalemleri” formunda yer alan diğer alanları da doldurur ve “Satır Ekle” butonuna tıklar. 

“Dönemsellik Gideri” belge türünün  ilişkin uyarı iletisi verilir (Şekil 11). Kullanıcının “Kaydet” butonuna 

tıklamasıyla birlikte gider belgesi başarıyla kaydedilir  

Şekil 11. Dönemsellik Gideri Belge Türünde Uyarı İletisi 

 

 2.1 Gider Listele 
 

Kullanıcının “Dönemsellik Gideri” belge türü ile oluşturmuş olduğu gider kaydına ait tutar “Tutar” kolonuna 

olarak aktarılır (Şekil 12). 

Şekil 12. Gider Listele – Dönemsellik Gider Belge Türü ile Kaydedilen Gider Kaydı 
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 2.2 Defter 

Kullanıcının “Dönemsellik Gideri” belge türü ile oluşturmuş olduğu gider kaydına ait tutar, “Gider Kısım” 

tablosundaki “Giderin Tutarı” kolonuna aktarılır (Şekil 13). 

 

Şekil 13. Defter – Dönemsellik Gider Belge Türü ile Kaydedilen Gider Kaydı 

 

 

 2.3 Hesap Özeti 

Kullanıcının “Dönemsellik Gideri” belge türü ile oluşturmuş olduğu gider kaydına ait tutar, “Giderler” 

tablosundaki “Giderler” kolonuna aktarılır (Şekil 13). 

 

Şekil 13. Hesap Özeti – Dönemsellik Gider Belge Türü ile Kaydedilen Gider Kaydı 

 
 


