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KDV-1 BEYANNAMESİNDEKİ BELGE BİLGİLERİNİN OTOMATİK OLARAK HESAPLANMASI 

KULLANIM KILAVUZU 

KDV-1 Beyannamesinin Sonuç Hesapları sekmesine aşağıda gösterilen Belge Bilgileri bölümü 

eklenmiştir. 

Uygulama Ekim 2017 ayı içerisinde verilecek KDV-1 Beyannamelerinde geçerli olacaktır. Ancak, bu 

beyannameler Eylül 2017 bilgilerini kapsayacağı için bu aya ait fiş ve gelir bilgi girişleri bu kılavuzda 

anlatıldığı gibi yapılmalı ayrıca yine bu kılavuzda anlatılan ve bir defaya mahsus yapılması gereken 

işlemler de (belge türü eşleştirme, satış ve iskonto hesap tanımlaması gibi) ay içerisinde 

tamamlanmalıdır. 

Bu bölümde istenilen, beyanname dönemi içerisinde herbir belge türünden kaçar adet SATIŞ belgesi 

düzenlenmiş olduğunun beyan edilmesidir. 

Belge sayısına sadece KDV içeren belgeler değil İhracat Faturası, İstisnalı Satış Faturası, Özel 

Matrah Şekline Tabi Satış Faturası gibi KDV içermeyen belgeler de dahil edilecektir. 

Z Raporları aşağıdaki belge türleri arasında yer almamaktadır. Bunun yerine Z Raporuna dahil olan 

Perakende Satış Fişi, Yazar Kasa Fişi gibi belgelerin toplam adedi aşağıdaki belge türlerinden 

Perakende Satış Fişi adlı belgeye kaydedilecektir. 

 

GMS.NET Yazılımında da bu düzenlemeye uygun değişiklikler yapılmıştır. 

Bu dokümanda hem GMS.NET Yazılımında yapılan değişiklikler hem de kullanıcıların dikkat etmesi 

gereken hususlar açıklanmıştır. 
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KONU İLE İLGİLİ OLARAK GMS.NET YAZILIMINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 

GMS.NET Belge Türleri ile KDV-1 Beyannamesindeki Belge Türlerinin Eşleştirilmesi 

Bilindiği gibi GMS.NET Yazılımında pek çok belge türü standart olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, 

kullanıcılar kendi  istedikleri belge türlerini de ekleyebilmektedir. 

Kullanıcılarımızın yapması gereken ilk işlem halihazırda kullandıkları belge türlerini KDV-1 belge 

türlerini karşılayacak şekilde detaylandırmak olmalıdır. 

Örneğin, her türlü satış faturasını “FAT (Fatura)” belge türü olarak kaydeden kullanıcılar e-Fatura ve 

e-Arşiv Fatura için ayrı ayrı belge türleri tanımlamalı ve Fiş Girişi uygulamasında (ya da İşletme ve 

Serbest Meslek Defterlerinde Gelir Bilgileri Girişinde) belgenin türüne göre ilgili Belge Türünü 

seçmelidir. 

KDV-1 Beyannamesindeki Belge Bilgileri bölümünün otomatik olarak doldurulması işleminin doğru bir 

biçimde yapılabilmesi için GMS.NET Yazılımındaki gerek standart gerek kullanıcı tanımlı belge 

türlerinin KDV-1 Beyannamesindeki belge türlerinden hangisine tekabül ettiği belirlenmelidir. 

Bu işlem aşağıdaki form üzerinden yapılır : 

 

Önemli Not : Gelir belgesi niteliğinde olmayan İrsaliye, Makbuz, Çek, Senet gibi belgeler  herhangi 

bir KDV-1 Belge Türü ile ilişkilendirilmemelidir. 

Birden fazla belge türü tek bir KDV-1 belge türü ile eşleştirilebilir. 

Z Raporlarını belirten belge türünün KDV-1 Belge Türü karşılığı Perakende Satış Fişi olmalıdır. 

Bu işlem hem Bilanço türü defterlerde hem de İşletme/Serbest Meslek defterlerinde yapılmalıdır. 

 

Satış Hesaplarının Tanımlanması 

Fiş bilgilerinden satış belgelerinin süzülebilmesi için hesap planında yer alan tüm satış hesaplarının 

ana hesap bazında tanımlanması gerekmektedir. 

Bu tanımlamanın yapılacağı forma şöyle ulaşılır : 
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Bu form, ayrıca, KDV-1 Beyannamesi üzerindeki Erişim Menüsü’nden de çalıştırılabilir. 

 

 

Form aşağıdaki gibidir : 
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Bu formda tanımlamalar sadece ana hesap bazında yapılabilir. 

Genel olarak kullanılan Gelir Hesapları forma otomatik olarak getirilmektedir. Kullanıcılarımız bunlara 

ilave yapabilir veya mevcut hesap tanımlarını silebilir. 

Not : Formda 150, 153 ve 7 grubu hesapların da yer alıyor olmasının sebebi alış iadelerinin de belge 

bazında dikkate alınabilmesinin sağlanmasıdır. 

Bu işlem sadece Bilanço türü defterler için geçerlidir. 

 

Alış İskonto Hesaplarının Tanımlanması 

Mal alış faturalarının işlenmesinde Alış İskontosu tutarının alış bedelinden düşülmeden ayrı olarak 

girilmesi halinde bu faturalar satış faturası olarak algılanır.  

Bu hatanın önüne geçebilmek için Alış İskonto hesaplarının kullanıcı tarafından tanımlandığı bir form 

tasarlanmıştır. 

Bu forma şöyle ulaşılır : 
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Bu form, ayrıca, KDV-1 Beyannamesi üzerindeki Erişim Menüsü’nden de çalıştırılabilir. 

 

Form aşağıdaki gibidir : 
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Bu formda tanımlanacak olan hesaplar her türlü seviyeden olabilir. Tanımlanmış bir hesabın kendisi 

ve eğer varsa tüm alt seviye hesapları Belge Bilgileri Hesaplama işleminden hariç tutulur. 

Örneğin, yukarıdaki gibi bir tanımlama yapıldığında 153.09.01, 153.09.02 veya 153.09.01.001 gibi 

kodu 153.09 ile başlayan tüm hesaplar işleme alınmaz. 

Bu işlem sadece Bilanço türü defterler için geçerlidir. 

 

Fiş Giriş Formunda Belge Sayısı Kolonu 

Fiş Giriş formuna Belge Sayısı kolonu eklenmiştir. Bu kolon, Z Raporu girişlerini GMS.NET Z Raporu 

modülünden değil de doğrudan elle yapan kullanıcılar içindir. Bu kolona Z Raporunun kapsadığı 

toplam belge (yazar kasa fişi) adedi yazılacaktır. 

 

Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi, işlemde birden fazla gelir hesabı olması halinde belge adedinin 

sadece bir gelir hesabına yazılması gerekir. Birden fazla gelir hesabına aynı veya farklı belge adedi 

bilgisinin yazılması halinde tüm bu adetler toplanacağı için hatalı sonuç alınacaktır. 

Normal gelir belgesi girişlerinde (fatura gibi) Belge Sayısı kolonuna herhangi bir bilgi girilmesi 

gerekmez.  
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Gelir Bilgi Girişinde Belge Sayısı Kolonu (İşletme/Serbest Meslek) 

İşletme/Serbest Meslek Gelir Bilgileri Giriş formuna Belge Sayısı kolonu eklenmiştir. Bu kolon, Z 

Raporu girişlerini GMS.NET Z Raporu modülünden değil de doğrudan elle yapan kullanıcılar içindir. Bu 

kolona Z Raporunun kapsadığı toplam belge (yazar kasa fişi) adedi yazılacaktır. 

 

Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi, işlemde birden fazla gelir satırı olması halinde belge adedinin 

sadece bir gelir satırına yazılması gerekir. Birden fazla gelir satırına aynı veya farklı belge adedi 

bilgisinin yazılması halinde tüm bu adetler toplanacağı için hatalı sonuç alınacaktır. 

Normal gelir belgesi girişlerinde (fatura gibi) Belge Sayısı kolonuna herhangi bir bilgi girilmesi 

gerekmez.  
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Z Raporlarında Belge Adedi bilgisinin girilmesi 

Z Raporlarında yeralan Belge Adedi bilgisinin girilebilmesi için gerekli düzenleme yapılmıştır. 

Bu bilgi aşağıdaki form üzerinden girilebilir. 

 

Z Raporu işleminde girilen belge adedi yapılan entegrasyon sonucunda oluşacak fiş satırındaki Belge 

Adedi kolonuna  veya gelir kaydındaki (İşletme/Serbest Meslek) Belge Adedi kolonuna aktarılacaktır. 

 

İşletme/Serbest Meslek Defterlerinde Demirbaş Satış Faturaları 

Bilindiği gibi, İşletme/Serbest Meslek Defterlerinde demirbaş satış faturaları Gelir bölümüne kayıt 

edilmemektedir.  

Bu tür defterlerde, demirbaş satış faturaları demirbaş bilgileri taranarak bulunur ve belge adetlerine 

eklenir. 

 


