Datasoft Yazılım
BBS (Büro Bilgi Sistemi) Programında
Müşteri Kira Bilgilerinin Tanımlanması,
Muhasebe, Đşletme Defteri ve BBS Programında
Entegre Kira Kaydı Oluşturması
Datasoft Yazılım BBS (Büro Bilgi Sistemi) Programında, Müşteri Bilgilerinin kaydedildiği bölüm
içerisine, müşteriye ait tüm kiralık işyerleri bilgilerinin kaydedildiği Kira Bilgileri sekmesi
eklenmiştir. Bu sekmede;
• Kiralanan Đşyerinin Kodu ve Adı
• Đşyerinin açık adresi
• Đşyerinin Türü
• Kiranın ilk başlangıç tarihi
• Kira Sözleşmesinin süresi
• Kira Feshedildiğinde Fesih Tarihi
• Kira tutarının Stopaja mı, KDV’ ye mi tabi olduğu ve oranı
• Kira Tutarının Muhasebede kaydedileceği hesap, işletme ve BBS Programında KDV grubu
• Kiralanan yerin sahiplerine ait bilgiler
• KDV veya Stopajın kaydedileceği muhasebe hesaplarının seçimi
bölümleri eklendi.
Entegrasyon bölümüne ise tanımlı tüm kiralık yerlerin listelenmesi, kira bitiş tarihleri, kira tutarı,
stopaja tabi ise stopaj tutarı, KDV ye tabi ise KDV tutarı ile Kiralanan yer sahibine ödenecek tutarın
gösterilmesi sağlandı. Bu alanda kiralık yerlerin tümünü aynı anda veya seçerek muhasebe, işletme
veya BBS programına gider kaydı oluşturma seçeneği eklendi.
Yapılacak Đşlemler:
1. BBS Programında Meslek Mensubu olarak
kendi adınıza tanımladığınız firmaya 2012
yılına giriş yapınız.
2. (A) Müşteri Kayıtları Menüsü, (A) Müşteri
Bilgi Đşlemleri bölümüne giriniz.
3. Tanımlı müşterilerinizden, Kira Bilgilerini
gireceğiniz bir tanesini seçiniz.
a. Kiralanan Yerin Kodu, Adı : Bu firma için kiralan yeri takip etmenizi kolaylaştıracak
bir KOD ve AD veriniz. (Örnek 01 Đşyeri Merkezi , 02 Şube XYZ, 10 Depo vb...)
b. Türü
: Bu alana KOD ve AD yazarak bilgi girişi yapılamaz.
Bu alan için sadece seçim yapılır. (...) butonuna basılarak açılan pencereden
seçilmektedir. Tür Kodları açılan pencerede tanımlanmaktadır. Bu bölümde tanımlanan
tür Kodları tüm müşterilerinizin kiralık yerlerinde ortak kullanılacaktır.
c. Kira Đlk Başlangıç Tarihi
: Kiralan yerle ilgili ilk kira sözleşmesinin yapıldığı tarih
veya en fazla kaç yıl (maksimum 10 yıl) geriye doğru kira tutarını görmek istiyorsanız
başlangıç tarihinin yılını talebinize uygun olarak giriniz.
d. Kira ödemesi KDV’ ye tabi ise KDV yazısının önündeki alanı, Stopaja tabi ise, stopaj
yazısının önündeki alanı işaretleyip, işaretlediğiniz alana uygun olarak oran yüzdesini
giriniz.
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e. Adresi
: Kiralanan yerin açık adresini giriniz.
f. Kira Bedeli Muhasebe Hesabı : Kira tutarının gider kaydı oluşturacağı Muhasebe
Hesabını seçiniz. Seçim yapmak için ilgili satırın sonundaki [...] butona tıklayınız.
Açılan pencerede hesap planı gözükecektir, Kod veya Ad seçeneklerinden birisini
işaretleyip ilk birkaç harf veya kodunu yazarak arama yaptırabilir ve sıralayabilirsiniz.
Tercih edeceğiniz hesabı bulduğunuzda farenizle ilgili hesaba çift tıklayınız. Seçim
yaptığınız hesap kodu ve hesap
adı
bulunduğunuz
satıra
aktarılacaktır.
g. Stopaj tek hesaba
:
Eğer kiralanan yerin birden fazla
sahibi var ve her bir sahip için
stopaj tutarlarını ayrı hesaplarda
takip etmek istemiyor iseniz
stopaj tek hesaba yazısının
önündeki kutucuğu işaretleyiniz.
Bu kutucuğu işaretlemiş iseniz
satırın sonundaki [...] butona
tıklayınız. Açılan pencerede hesap planı gözükecektir. Kod veya Ad seçeneklerinden
birisini işaretleyip ilk birkaç harf veya kodunu yazarak arama yaptırabilir ve
sıralayabilirsiniz. Tercih edeceğiniz hesabı bulduğunuzda farenizle ilgili hesaba çift
tıklayınız. Seçim yaptığınız hesap kodu ve hesap adı bulunduğunuz satıra aktarılacaktır.
h. Kira dönemi ve tutarının girilmesi : Kira dönemini ve ilgili dönemdeki kira bedelini
girmek için çalışma ekranınızdaki Kira Başlangıç Tarihi yazan satırın sonunda bulunan
(+) işaretine tıklayınız. Çalışma ekranınızda bir satır açılacak ve bu satırda;
: Bu alan Kiranın ilk başlangıç tarihi otomatik gelecektir.
i. Başlangıç Tarihi
ii. Bitiş Tarihi
: Kira başlangıç tarihinin sağında bulunan süre dikkate
alınarak bitiş tarihi otomatik gelecektir.
iii. Kira Bedeli
: Đlgili dönem için geçerli olan kira tutarını giriniz. Kira
tutarlarının girişine sadece en üst satırda izin verilmektedir. Kira tutarını yanlış
girdiniz veya boş bırakıp (+) işaretine basarak üst alana yeni bir satır
eklediyseniz, alt satırlara kira tutarı girişine izin verilmediği için, (-) işaretine
basarak üste eklenen satırları silmeniz gerekecektir.
iv. Stopaj /KDV
: Bu alandaki değer girilen kira tutarı ve Stopaj/KDV
oranına göre otomatik hesaplanmaktadır.
v. Ödenecek Tutar
:
Kira stopaja tabi ise Kira
bedelinden stopaj tutarı
çıkarılarak ödenecek tutar
otomatik
hesaplanmakta,
kira KDV’ ye tabi ise, kira
bedeline KDV oranına göre
hesaplanan KDV tutarı ilave
edilerek ödenecek tutar
bulunmaktadır.
i. (Kaydet ) butonuna basınız.
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Kiralanan Yer ile ilgili bilgiler girildikten sonra çalışma ekranının en alt satırındaki (Kaydet) butonuna
basılarak girilen bilgilerin kaydedilmesi sağlanmış olur. Bu aşamada;
 Kiralanan yerin Gayrimenkul sahip bilgilerini girebilir
 Yeni bir kiralanan işyeri kaydı oluşturabiliriz.
Gayrimenkul Sahip Bilgileri Girişi
1. Kira Bilgileri sekmesindeki,
Kiralanan Yerin Kodu, Adı
satırının sağındaki [...] işaretine
farenizle sağ+Tık yapınız. Açılan
pencereden
sahiplik
bilgileri
gireceğiniz kiralanan yer kaydını
seçiniz. (Sağ+Çift Tık)
2. G.Sahip
Bilgileri
butonuna
tıklayınız
3. Yeni Kayıt butonuna tıklayınız.
i. Sıra No
:Otomatik gelecektir
ii. Soyadı (Unvanı)
:Soyadını veya gayrimenkul sahibi Tüzel Kişi ise
Unvanını giriniz
iii. Adı (Unvanı)
:Adını veya Unvanın devamını giriniz.
iv. TC. Kimlik No
:Gayrimenkul sahibi gerçek kişi ise 11 haneli TC.Kimlik
numarasını rakamlar arasında boşluk bırakmadan giriniz.
v. Vergi Kimlik No
:Gayrimenkul sahibi Tüzel Kişi ise Tüzel kişiye ait 10
haneli vergi numarasını arada boşluk bırakmadan giriniz.
vi. Tür Kodu
:Kiralanan yer stopaja tabi ise bu alana 041 yazılmalıdır.
Kiralan yer KDV’ ye tabi ise bu alan BOŞ bırakılmalıdır. Bilgi Notu: Bu
alana yazılan kod Genel Muhasebe, Đşletme Defteri ve Serbest Meslek Defteri
programlarında Muhtasar Beyanname düzenleme aşamasında, Ödemeler
Listesinin
otomatik oluşmasını sağlamak için kullanılacaktır. Muhtasar
Beyanname ödemeler listesine, BBS sistemindeki kira kayıtlarından tür kodu
041 olanlar otomatik aktarılacaktır.
vii. Hisse Oranı
:Gayrimenkul sahibi tek ise bu alana 100.00 yazınız,
gayrimenkul sahibi birden fazla ise bu alana, kaydını yaptığınız gayrimenkul
ortağının hisse oranını (%) olarak yazınız. Bilgi Notu: Gayrimenkul sahibi
birden fazla ise hisse oranına isabet eden rakamların toplamı 100.00 olmadan
kayıt yapılması durumunda uyarı mesajı verilecektir.
viii. Adresi
:Gayrimenkul sahibini adresini giriniz
ix. Muhasebe Cari Hesabı :Gayrimenkul sahibinin Genel Muhasebe programında
takip ettiğiniz hesap kodunu seçiniz. Firma, Đşletme Defterine tabi ise bu alana
bilgi girişine izin verilmemektedir.
x. Muhasebe Stopaj Hesabı: Stopaj Tek hesaba işaretlenmemiş ve gayrimenkul
sahiplerinin her birisi için Stopaj hesabı ayrı takip edildiği durumlarda, kaydı
yapılan gayrimenkul sahibine ait Stopaj Hesabının kodunu seçiniz. Bilgi Notu:
Kira kaydı oluşturma aşamasında Stopaj tek hesaba tercih edilmiş ise bu satır
veri girişine kapalı olacaktır.
Bilgi giriş tamamlandığında Gayrimenkul Sahip Bilgileri bölümündeki (Kaydet) butonuna basınız.
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Kira Tahakkukunun Genel Muhasebe Fiş Oluşturması
1. Müşteri Bilgi Đşlemleri ekranından Kira
Tahakkuku yapacağınız firmayı seçiniz.
2. Entegrasyon sekmesine tıklayınız.
3. Entegre
Defteri
Firma
alanında
Muhasebe seçildiğinden ve Firma
numarasının
kira
tahakkuku
oluşturacağınız, seçim yapmış olduğunuz
firmaya ait olduğundan emin olunuz.
4. Kira Entegrasyonu bölümünün en
solundaki SEÇ butonuna basarak tüm
seçimi kaldırabilir veya tekrar basarak tüm
kiralık yerleri seçebiliriz. Tek bir kiralık
yeri seçerek seçim yapılan kiralık yer için
Muhasebe Fişi oluşturabiliriz.
5. Muhasebe Fişi Oluştur butonuna basınız.
6. Kira Entegrasyonu diyalog penceresinde
a. Fiş Başlangıç No: Entegre Fiş
oluşturacağınız Genel Muhasebe
Programındaki son fiş numarası
gelecektir. Bu numarayı daha
önce kullanılmamış bir fiş
numarası vererek kullanıcının
değiştirmesi mümkündür.
b. Fiş Tarihi: Programa girerken
seçtiğinin
ayın
son
günü
gelecektir.
Tarih
alanının
sağındaki [...] alana tıklayarak
açılan tarih seçme kutucuğundan
dilediğiniz tarihi seçebilirsiniz.
c. Fiş Hareket Notu: Fiş hareketinde
olması gereken açıklamayı bu
alan içine yazabilir ve dilerseniz
kiralık yerlerin kodunun ve adının
da bu açıklamanın önünde olmasını sağlayabilirsiniz.
d. Fiş altı (Yevmiye) açıklaması: Kira Tahakkuku oluşturulacak ayın Adı/YIL ve
devamında Kira Tahakkuku yazısı standart olarak gelmektedir. Elle kutucuğunu
işaretleyerek bu alana dilediğiniz fiş altı açıklamasını yazabilirsiniz.
7. Fiş Oluşturmaya Başla butonuna tıklayınız.
8. Program bir sorunla karşılaşmamış ise Muhasebe Kaydı oluşacak ve ekranda Fiş oluşturma
işlemi tamamlanmıştır mesajı çıkacaktır.
9. Program bir sorunla karşılaşmış ise sorunla ilgili mesaj verecek ve muhasebe kaydını
oluşturmayacaktır.
10. Olası karşılaşılacak sorunlar şunlardır:
a. Kira döneminin bitmiş olması
b. Muhasebe hesaplarının seçilmemiş olması.
c. Muhasebe hesaplarının sonradan silinmiş ve değiştirilmiş olması.
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Kira Tahakkukunun Đşletme Defteri ve Serbest Meslek Defterinde
Gider Kaydı Oluşturması
1. Müşteri Bilgi Đşlemleri ekranından Kira
Tahakkuku yapacağınız firmayı seçiniz.
2. Entegrasyon sekmesine tıklayınız.
3. Entegre Defteri Firma alanında Đşletme
seçildiğinden ve Firma numarasının kira
tahakkuku oluşturacağınız, seçim yapmış
olduğunuz firmaya ait olduğundan emin
olunuz.
4. Stopaja tabi olan Kiralar için gider kaydı
olarak seçilen KDV grubunun, Stopaj
grubu olarak da tanımlanmış olması
gerekmektedir.
5. KDV’ ye tabi olan kiralar için seçilen
KDV grubun da ise, stopaj grubunun
tanımlı olmaması ancak, KDV oranının
hariç olarak tanımlanmış olması gerekir.
6. Đşletme Kaydı Oluştur butonuna basınız.
7. Kira Entegrasyonu diyalog penceresinde;
a. Tarih: Programa girerken
seçtiğinin ayın son günü
gelecektir. Tarih alanının
sağındaki [...] alana tıklayarak
açılan
tarih
seçme
dilediğiniz
kutucuğundan
tarihi seçebilirsiniz.
b. Açıklama: Kiralanan yerin
kodu, kiralanan yerin adı ve
satırda yazılı olan metin
dosyasını birlikte işletme
defteri gider açıklamasına
yazacaktır.
8. Entegrasyona
Başla
butonuna
basıldığında kiralan yerlerle ilgili bir
sorun mevcut değil ise, seçilen işletme
defteri programında gider bilgileri girişi
bölümünde kira kaydı oluşacaktır
9. Kira stopaja tabi ise kira kaydı ile birlikte stopaj tutarları da kayda aktarılmaktadır.
10. Đşletme Defteri Programında, Stopaj Grupları tanımında stopaja tabi kiralanan yerler için stopaj
grubu tanımı yapılırken tanım sayfasında, muhtasar beyanname kolonunda 041 seçilmiş ise,
işletme defteri programında Muhtasar beyanname oluşturma aşamasında, kiralara ait ödemeler
listesi BBS (Büro Bilgi Sistemi) programından otomatik alınacaktır.
11. Aşağıdaki durumlarda işletme defteri programına kira gider kaydı oluşturulamaz.
a. Kira döneminin bitmiş olması,
b. Stopaja tabi kiralık yerler için seçilen KDV grubunun stopaj tanımının olmaması.
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Genel Muhasebe Programı Muhtasar Beyanname de
Kiralara ait ödemeler listesinin, BBS (Büro Bilgi Sistemi) Programından otomatik alınması.
1. BBS (Büro Bilgi Sistemi) Programında
kira bilgileri tanımlanmış olan Genel
Muhasebe Firmasına giriş yapınız.
2. (E) Beyannameler Menüsü, (B) Muhtasar
Beyanname Menüsü, (A) “e-beyanname”
XML oluştur bölümüne giriniz.
3. Beyanname dönemi satırında iken F2
(Parametreler) fonksiyon tuşuna basarak
parametreler bölümüne giriniz.
4. Kiralar BBS’ de Firma : Var seçeneğini
tercih edip Müşterilerinize ait Kira
Bilgilerini takip ettiğiniz BBS (Büro Bilgi
Sistemi) Programının firma numarasını
yazınız. Müşteri Kodu alanında F1
fonksiyon tuşuna basarak açılan seçim
penceresinden, müşteriyi seçiniz. Seçim
penceresinde Ada, Unvana, Koda göre
arama yapmanız mümkündür.
5. Seçim işlemi tamamlandıktan sonra F2
fonksiyon tuşuna basarak Beyanname
dönemi bölümüne geçiniz.
6. Beyannameyi oluşturduğunuzda, BBS
programında tanımlı ve kodu 041 seçilmiş olan liralık yerlerle ilgili ödemeler listesi ekrana
otomatik olarak aktarılacaktır. Bilgi Notu: Kiralara ait ödemeler listesi BBS Programında
otomatik alınsın seçilmiş ise, Genel Muhasebe Programı Muhtasar Beyanname bölümünde
TABLO III tanımında kodu 041 olan tanımlar dikkate alınmayacaktır. Bu alanda bulunan
tanımlardan sadece kodu 041 olmayanlar muhtasar beyannamesi ödemeler listesi için dikkate
alınacaktır.
7. Ödemeler listesinde ki satır adedi 5 ten küçük ise muhtasar beyannamenin ilk sayfasının en
altında yazdırılmakta, 5 ten çok ise ödemeler listesi muhtasar beyannamenin 2.sayfası olarak
yazdırılmaktadır.
8. BBS (Büro Bilgi Sistemi) Programından kiralan yerlerle ilgili otomatik alınan ödemeler listesi
beyannameye ait XML dosyasına da yazdırılmaktadır.
Đşletme Defteri Programından düzenlenecek Muhtasar Beyannamesi ile Serbest Meslek Defteri
programından (avukat, doktor vb... gibi müşterilerinize ait) düzenlenecek muhtasar beyannameleri
için ödemeler listesinin BBS programından otomatik alınmasına ait tanımlama muhasebe için
anlatılan yukarıdaki tanımlama ile aynıdır.
Bilgi Notu: BBS (Büro Bilgi Sistemi) programında müşteriler için tanımlanan Kira bilgileri,
Mükellef Bilgileri Bildiriminin düzenlenmesi aşamasında da kullanılacaktır. Önerimiz işyerlerine ait
kira bilgilerinin tanımlanması yaralı olacaktır.
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