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AÇIKLAMALAR
• Devir öncesinde ve sonrasında yedek alınmalıdır.
• Çek/senet devir işlemi sadece bir kez yapılabilir ve yapılsın
dendiğinde kasa, banka ve cari hesap devirleri de zorunludur.
• Tüm sabitler devredilir. Para birimi dönüşümleri de otomatik
yapılır. 2009 yılından itibaren YTL yerine TL kullanılacaktır.
• Devir sonrası yeni bir yıl ve yeni bir veritabanı oluşur.
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AÇIKLAMALAR
• Geçmiş yıl veritabanı ile mevcut yeni yıla ait veritabanı
dosyalarının yedeği alınır.
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• Bu aşamaya kadar her iki yıla da (muhasebe fişleri de
dahil) veri girilerek gelinmiştir.
• Bir önceki devir işleminden sonra oluşan hareketlerden
geçmiş yıla ait olanlar eski veritabanına, yeni yıla ait
olanlar ise aktif veritabanına girilir.
• Kesin devir öncesinde geçmiş yıla ait eksik belge
girişleri tamamlanır. İrsaliyeler kendi yılı içinde
faturalaştırılır.
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• Kesin devir işleminin en erken Ocak ayı sonunda ve KDV
Beyannamesi verildikten sonra yapılması tavsiye edilir.
• Sabitler geçici devir sırasında aktarılmış oldukları için bu
devir işlemine alınmaz.
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• Çek ve senetler daha önce devredilmiştir. Yeni yılda
hareket görmüş ve pozisyonları değişmiş olabileceği
için seçilse dahi aktarılmayacaktır.
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• Kesin devir işleminden sonra her iki yılı ilgilendirecek
hareket girişleri yapılmaz. Zorunlu nedenlerle yapılırsa
da devir işlemi yinelenmelidir!
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Yılsonu Sadece
Muhasebe Devri
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• Devir işleminden önce ve sonra her iki veritabanının da yedeği mutlaka alınmalıdır!
• Yılbaşından bu yana geçen sürede geçici ve kesin devir işlemleri (maliyetli stok devri dahil) tamamlanmıştır. Yeni yıla ait
muhasebe fişleri yeni veritabanında Ocak, Şubat ve Mart dönemlerine girilerek geçici vergi dönemine kadar gelinmiştir.
• Geçmiş yıla ait veritabanında tüm tablolar ve bilançolar tamamlanır. Hesaplar tutturularak devir işlemine hazırlanılır.
• Muhasebe devir işleminin, geçici ve kesin devirler ve maliyetli stok devri tamamlandıktan sonra yapılması önerilir.
• Muhasebe devir işlemi ile birlikte geçmiş yıl veritabanında “Kapanış” yeni yıla ait veritabanında ise “Açılış” adındaki özel
dönemlere gerekli fiş kayıtları otomatik olarak yapılacaktır.
• Muhasebe devir işlemi bittiğinde artık eski veritabanında değişiklik ya da bilgi girişi yapılmaz.
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