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AÇIKLAMALAR
KOD 344MV0033

ALAN Muhasebe ve Finansman

DAL/MESLEK Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı

MODÜLÜN ADI Personel Takip

MODÜLÜN TANIMI Muhasebe paket programı kullanarak personel işlemlerinin
yapılacağı modüldür.

SÜRE 40/16

ÖN KOŞUL Bilgisayar Kullanımı, kurulum ve ayarlar, ön muhasebe, genel
muhasebe ve işletme defteri modüllerini almış olmak

YETERLİK Personel takip işlemleri yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Personel bilgi sisteminin Mikro uygulama yazılımı ile, bilgi
tanım girişlerinin yapılarak sistemden muhasebe ve yönetime
anlamlı verilerin üretilmesini uygulayabileceksiniz.
Amaçlar
1. Personel bilgi sisteminin bilgi tanım girişlerini yapabile-

ceksiniz.
2. Ücret bordrosu ve SSK belgelerinin sistemden üretilmesini

öğreneceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Bilgisayar laboratuarı, Muhasebe paket programları, İnternet,
Projeksiyon, Tepegöz, Mikro demo CD’si

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Her öğrenme faaliyeti sonunda modül de verilen ölçme
araçları ile ulaştığınız bilgi düzeyinizi kendi kendinize
değerlendirebileceksiniz.
Modül sonunda ise, kazandığınız bilgi ve becerileri belirlemek
amacıyla öğretmeniniz tarafından hazırlanacak bir ölçme
aracıyla değerlendirileceksiniz.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili öğrenci,

Günümüz bilgi teknolojisindeki gelişmeler, muhasebe mesleğinde de süratle yerini
almaktadır. Muhasebe bilgi sistemi olarak niteleyebileceğimiz bu gelişmeler, işletmelerin
rekabet güçlerine önemli bir katkı unsurudur.

Bu modülde göreceğimiz personel işlemlerinin bilgi sistemi içersinde uygulamaları
sayesinde işletmede çalışan personele ait vergi ve SSK yükümlüklerinin yanında işletme
rekabet gücü açısından önemli olan performans değerlendirme kriterlerini öğrenmiş olacağız.
Şunu öncelikle düşünmemiz gerekir, bilgi sistemi uygulamaları, bilginin verimli kullanılması
ve mevcut bilgilerle yeni bilgilerin üretilmesine imkan sağlamalıdır. Muhasebe bilgi sistemi
uygulamaları bu amaçla değerlendirilmelir.

Bu modüldeki öğreneceğiniz program uygulamasından çok sisteme girilen bilgiler ve
üretilen bilgilere odaklanmanızı tavsiye ederim.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FALİYETİ -1

Bu öğrenme faaliyeti ile personel bilgi (BORDRO) sisteminin bilgi tanım girişlerini
yapabileceksiniz.

 Çevrenizdeki işeletmelerin insan kaynakları servislerini inceleyiniz.
 Ücret bordosu edininiz.
 Bodro üzerindeki ilgili alanları inceleyniz.
 Bodrolardaki kesinti ve hakediş bolümlerini inceleyeniz.

1. BİLGİ ALANLARI VE TANIMLAMASI

Personel yönetimi Personel-Bordro Paketi; Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olarak
çalışan tüm işyerlerinde, her türlü statüdeki personel için kullanılabilir. İş kolu, iş yeri,
departman, kişi ve zaman bazında parametrik bölümlendirmelerin yapılabileceği ve her türlü
çıkış formunun kullanıcı tarafından tanımlandığı personel yönetimi, bu özelliklerinden
dolayı çeşitli sektörlerin değişik ücretlendirme çeşitlerine tam uyum sağlar.

Personel menüsünü kullanmaya başlarken yapılması tavsiye edilen hazırlıklar
şunlardır:

1) Personel sicil bilgilerinin gözden geçirilip eksiklerinin tamamlanması sağlanır.

2) Personel arasında ücretlendirmeye yansıyan mesleki statü (büro ve şantiye
çalışanları gibi), mekan (merkez ve şube çalışanları gibi), ya da başka farklılıklar varsa
bunların belirlenmesi ve personelin buna göre gruplandırılması sağlanır.

3) Çeşitli nedenlerle ücret bordrosunun personel grupları için kısım kısım çıkarılması
isteniyorsa bu grupların belirlenmesi sağlanır.

4) Personelin amaca uygun kodlanması (bu konuya Personel Sicil Kartı anlatılırken
değinilecektir) sağlanır.

5) Yetkili kuruluşların içinde bulunulan yıl için belirlemiş olduğu sabit bilgilerin
(sigorta tavan ve tabanı, vergi indirimleri, vergi dilimleri, vb.) elde edilmesi sağlanır.

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FALİYETİ -1

AMAÇ
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Personel yönetimi programı kullanılmaya programın “Sistem parametreleri” bölümü
ile başlanır. Bu bölümde firma bütün yönleriyle programa tanıtılacaktır. Şirket
parametreleri bölümünden müşavir ad ve soyadı bilgilerini, sicil numarasını, bağlı olunan
gelir ve kurumlar vergi daire ve numarası, firmadaki günlük çalışma saati, sosyal yardım
ayları programa tanımlanmalıdır. Ayrıca firmadaki departmanlar, bağlı olunan SSK şubeleri,
görev tanımları, sendika tanımlamaları da bu bölümden yapılacaktır. Sosyal yardımlar, ek
kazançlar ve işsizlik sigortası ile ilgili parametrik tanımlamalar ise Sistem parametreleri
bölümünden yapılacak tanımlamalardan bazılarıdır. Sistem parametreleri bölümü, Personel
yönetimi ile yapılacak işlemlerin temelini oluşturacaktır. Bu yüzden çok titiz bir ön çalışma
sonucu bu bölüme giriş yapılması gerekmektedir.

Parametre girişleri yapıldıktan sonra ikinci işlem sırası “personel sicil işlemleri”
olmalıdır. Personel yönetiminin ‘Sicil işlemleri’ menüsünde yer alan personel sicil
kartından, firmada çalışan tüm personellerin personel yönetimine tanıtımları yapılacaktır.
Tüm sicil kartları girildikten sonra sıra puantaj işlemlerine gelir. Puantaj ve Tahakkuk
işlemleri menüsünden Personel puantaj kartına, girilerek her personel için tek tek puantaj
bilgileri girilir. Ortak kazançları olan personeller “toplu puantaj” programından tek bir
seferde girilmesi de mümkündür. Puantaj girişlerinden sonra tahakkuk kesinleştirme işlemi
yapılacaktır. Bu işlemden sonra; puantaj dökümleri, tahakkuk raporları ve dökümlerini alıp,
gerekli inceleme ve kontroller yapılabilir.

Belirli periyotlarla SSK’ya verilmesi gereken tüm bildirge ve beyannameler personel
yönetiminin ‘Bildirgeler’ bölümünde yer alan ‘Sosyal Sigortalar Kurumuna ait
Bildirgeler’ menüsünden dökülebilir.

1.1. Şirket Parametreleri

Bu menüde;

 İş kolu,
 Firmaya mahsus bilgiler (departman tanımlamaları, görev tanımlamaları, sosyal

yardım tanımlamaları, vb.),
 Çalışma şartları
 Sosyal Sigortalar Kurumu’nun içinde bulunulan yıl için belirlediği limit ve

oranların girileceği bölümdür.
 Personellere ait puantaj bilgileri ve ücretlendirmede bu bölümde girilen bilgiler

esas alınır.

1.1.1. Genel Parametreler (116111)

Firmaların genel yapısı, firma sahibi ile ilgili kimlik bilgileri, çalışma saatleri gibi
firmanın resmi olarak yürütmesi gereken tüm ilişkilerde kullanılacak tanımlamalar Personel
\ Sistem parametreleri \ Şirket parametreleri \ Genel parametreler(116111) komut satırı
izlenerek ulaşılan pencereden yapılır. Bu pencerede; firma çalışma parametreleri, tahakkuk
hesaplama parametreleri, özel sigorta işlemleri, tahakkuk yuvarlama parametreleri, tahakkuk
görsel parametreleri, ek kazanç isimleri değiştirme, sosyal yardım isimleri değiştirme, kesinti
isimleri değiştirme ve diğer parametreler başlığında sekmeler bulunur. Bu sekmelerin her
birinde uygun girişlerin yapılması gerekir.
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1.1.2. Firma Çalışma Parametreleri

Bu pencerede firmanın çalışma saatlerine ve SSK matrah hesaplamalarına yönelik
tanımlamalar yapılır.

Şekil 1.1: Genel parametreler/Firma çalışma parametreleri penceresi

 Günlük çalışma saati: Firmanın günlük çalışma saatinin girileceği alandır.
Puantaj hesabında mesai günleri saate çevrilirken, bir gün için burada girilen değer
kullanılır.

 Şubat'ta eksik çalışmada (SSK gün) = (Çalışılan gün): Bu parametre
yardımıyla şubat ayında SSK gün sayısının o ayda çalışılan gün sayısına eşit olup
olmadığı belirlenir. Parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmesi
sonucunda eksik çalışılan şubat ayında SSK günü çalışılan gün sayısı olarak kabul
edilir. Yasal olarak şubat ayında SSK tahakkuk günü, eksiksiz çalışmada 30 gün
üzerinden hesaplanır. Ancak Şubat ayında eksik gün çalışılmasında, çalışılan gün
sayısı kadar tahakkuk günü dikkate alınması için bu alanın işaretlenmesi
gerekmektedir.
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 SSK matrahı 31 gün üzerinden: Çalışma ayı kaç çekerse çeksin SSK tarafından
öngörülen çalışma gün sayısı 30'dur. Bazı firmalar ücretlendirmelerini 31 çeken
aylarda 31 gün üzerinden yapmak isteyebilirler. Ancak bordro üzerinde çalışma
gün sayısının 30 olarak görünmesi de gerekmektedir. Bu parametre işaretlenirse,
31 gün çeken aylarda ücretlendirmeler ve kesintiler 31 gün üzerinden yapılır
ancak çalışma gün sayısı yine 30 olarak gösterilir.

 Ücret hesabı 30 gün üzerinden: Personellere ilişkin ücret hesaplamalarının 30
gün üzerinden mi hesaplanacağına ilişkin bilgi bu alandan belirlenir. Bu parametre
işaretlenirse hesaplamalarda 30 günlük zaman dilimi baz alınacaktır.

 SSK gün kabulü: Bu program saat bazında çalışma sistemi uygulandığında (tam
gün olmalı parametresi aktif ise) 7.5 saati baz alır. Başka bir ifade ile 7,5 saatten
az çalışan kişiler (örneğin 7 saat) o gün çalışmamış kabul edilir. 7.5 saatten az
çalışan kişiler için de o günün tam gün olarak kayıtlara geçirilmesi isteniyorsa bu
durumda satır sonu butonu tıkladığında ekrana gelecek pencereden “tam gün
olmalı” parametresi kaldırmalı başka bir ifade ile diğer parametre seçilmelidir.

1.1.3. Tahakkuk hesaplama parametreleri

Bu ekrandan tahakkuk hesaplamaları ile ilgili olacak parametre girişleri belirlenir.
Netten->Brüte hesaplamada sosyal yardım/ek kazanç indirimi, sakatlık indirimi, göçmen
indirimi, bireysel/hayat sigortası indirimi ve askerlik borçlanması indirimi net ücreti etkilesin
parametreleri ile ücretlendirmelerin netten brüte doğru hesaplanmasında bu vergi indirimleri
personelin ücret hesaplamasına yansıtılır. İndirim kalemlerinden hangilerinin net maaşlara
yansıtılacağı işaretlenmelidir.
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Genel Parametreler/Tahakkuk hesaplama parametreleri penceresi

1.1.4. Özel sigorta işlemleri

Bu bölümden özel sigorta hesaplamaları ile ilgili olan parametre girişleri yapılır.
Burada Netten->Brüte hesaplamada “Diğer sigorta (işveren) indirimi net ücreti etkilesin”,
“Diğer sigorta (çalışan) indirimi net ücreti etkilesin”, “Bireysel sigorta (işveren) indirimi net
ücreti etkilesin”, “bireysel sigorta (çalışan) indirimi net ücreti etkilesin” parametrelerinden
uygun olanlar seçilerek ücret hesaplamalarında personelin net maaşlarına sigorta
indirimlerinin yansıtılması sağlanır.
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Genel Parametreler/ Özel sigorta işlemleri penceresi

1.1.5. Tahakkuk yuvarlama parametreleri

Personelin net ücretlerinin, SSK matrah tutarlarının ve avanslarına yönelik yuvarlama
şekli ve miktarlarının belirlendiği penceredir.
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Genel Parametreler/ Tahakkuk yuvarlama parametreleri penceresi

1.1.6. Tahakkuk görsel parametreleri

Bir çalışma ayı içerisinde birden fazla tahakkuk işlemi yapılabilir. Parçalı tahakkuk,
ay sonu itibariyle normal kazançların tahakkuku yine ay içinde personellere normal kazanç
haricinde verilen diğer ödemelerin tahakkukudur. Örneğin Mayıs ayı ücretlendirmelerini
yaptıktan sonra yine bu ay içinde verilecek ikramiye için ikinci bir tahakkuk yani ikinci bir
hesaplama yapılabilir. Tahakkuk parametreleri olarak geçen bu bölümde, kazanç tiplerine
göre yapılan hesaplamaların hangi tahakkuka kaydedileceği ve puantaj kartından bu
tahakkukların hangilerinin görüntüleneceği tanımlanır.
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Genel parametreler/Tahakkuk görsel parametreleri penceresi

1.1.7. Diğer parametreler

Bu bölümde yer alan parametreler ile personeller için Sinyority uygulaması ve izin
parası uygulaması varsa hesaplanacak tutarlarda hangi sosyal yardımın kullanılacağını ve
personellerin SSK kodları belirli yapıya göre tanımlanacak ise hangi yapının baz alınacağı
belirlenir.
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Genel parametreler/Diğer parametreler penceresi

1.1.8. Çalışma / Ekkazanç / Sosyal yardım tanımları (116112)

Bu ekrandan firmanın çalışma günleri, çalışma saatleri varsa yardım ayları tanımlanır.
Eğer firmada sinyority ve izin parası uygulamaları söz konusu ise bu detaylarda bu
bölümden belirlenir. Daha sonra bu çalışma şekilleri SSK tanımları (116130) programında
yer alan çalışma kodu alanında seçilerek hangi SSK'nın hangi tanıma göre çalışacağı
belirlenir.
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Şekil 1.2: Çalışma / Ekkazanç / Sosyal yardım tanımları penceresi

 Ek kazanç detay tanımları

Programın bu bölümünden ek kazanç parametrelerinin girişleri yapılır. Tablo
şeklindeki ek kazanç parametreleri ekranında mesai çeşitleri ve bunların detaylarına ilişkin
alanlar yer alır. Her ek kazanç için çarpan belirlenir. Örneğin fazla mesai için ücretin % 50
fazlası ödeneceği için çarpan alanına 50 yazılır. Çarpanlar belirlendikten sonra kaydedilmesi
gerekir.

 Sosyal Yardım Ön değerleri:

Sosyal yardım ön değerleri bölümünden, programda tanımlı iş gruplarından personele
verilen sosyal yardım tutarlarının girişleri yapılır. Örneğin işçi grubunda olan personele
yakacak yardımı olarak 120 TL sosyal yardım verilecekse bu tutarlar girildikten sonra
kaydedilir.

 Sosyal Yardım Detay Parametreleri:

Üzerinde çalışılan firmada verilen sosyal yardımlar ile ilgili bilgilerin girişi yapılır ve
varsa bunların muafiyetleri ve hangi zaman birimine göre değerlendirildiği belirtilir.
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1.1.9. Departman Tanımı (116120)

Personel \ Sistem parametreleri \ Şirket parametreleri \ Departman tanımı
(116120) komut satırı izlenerek ulaşılan pencereden firmanın departmanları tanıtılır.
Departmanla ilgili bilgiler girildikten sonra kaydedilmesi gerekir.

Şekil 1.3: Departman tanımı penceresi

1.1.10. SSK Tanımları (116130)

Personel \ Sistem parametreleri \ Şirket parametreleri \ SSK tanımları komut
satırı izlenerek ulaşılan pencereden firmalarının bağlı bulunduğu SSK şubelerinin
tanımlamaları yapılır. İstenilen sayıda SSK şubesi tanımlanabilir. Öncelikle SSK şubesi
belirlenir. Belirlenen SSK şubesine ait adres ve detay bilgi girişleri ekranın üstünde bulunan
diğer butonlardan yapılmalıdır.

 SSK tanımlamaları

Bu ekranda SSK ismi, tehlike derecesi, işyeri sınıfı, bölge çalışma dosya no, varsa
diğer alanlar doldurularak kaydedilir. İşyeri SSK no alanına girişler “SSK Numarası
Detayı” butonu ile yapılır.
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Şekil 1.4: SSK tanımlamaları penceresi

1.1.11. İŞKUR Tanımları (116131)

Firmanın bağlı olduğu İŞKUR şube müdürlüğü belirlenir ve bu şubeye ilişkin adres,
telefon vb. detay bilgilerin girişleri yapılır.

1.1.12. Görev Tanımları (116140)

Departman tanımı bölümünde girilen mevcut departmanlara uygun olarak, firmada
görev tanımlamaları yapılır.

Şirket parametreleri/ Görev tanımları menü görüntüsü
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1.1.13. Bölge Tanımları (116195)

Birçok bölgede faaliyet gösteren firmaların, çalışan personellerini bölgelere göre
gruplayarak takip edebilmeleri mümkündür. Bunun için öncelikle ilgili firmaların hangi
bölgelerde faaliyet gösterdiklerinin programa tanıtılması gerekmektedir. Bölge tanımlamaları
için sadece bölge kodu ve bölge adının girilmesi yeterlidir. Gerekli olan tanımlamalar
yapıldıktan sonra personellerin bulunduğu bölgeler de kartlara girildiği takdirde, raporlar
bölümünden bölgelere göre personellerin dökümleri alınabilir.

Şirket parametreleri/ Bölge tanımları menü görüntüsü

1.1.14. Sendika Tanımları (116150)

Sendikalı personel çalıştıran işyerlerinde sendika aidatının hesaplanabilmesi için
gerekli parametre girişleri buradan yapılır.

1.1.15. Yasal Parametreler

Bu bölümden yasal kesintiler ile yasal ödemelerin tutar ve oranları girilir. Yasal
parametreler bölümünde yer alan kesinti ve ödemelere ait tutar veya oranlar, yasal olarak
düzenlenmiş son halleri ile otomatik olarak ekrana gelir. Ancak kanun değişikliklerinde bu
alanlarında değiştirilmesi gerekir. Personel \ Sistem parametreleri \ Yasal Parametreler \
Yasal parametreler(116215) komut satırı izlenerek aşağıdaki ekrana ulaşılır.

 SSK matrah ve oranları:

Bu pencerede mevcut yasal oran ve değerlere göre asgari ücret, fazla mesai limiti,
vergi oranları gibi bilgiler otomatik olarak bulunur. Değişiklik halinde bu penceredeki
alanların düzeltilmesi gerekir.



15

Şekil 1.5: Yasal parametreler \ SSK matrah ve oranları penceresi

 İşsizlik sigortası parametreleri

İşsizlik sigortası primlerinin işçi ve işveren payı bu pencerede otomatik olarak gelir.
İşsizlik sigortası oranlarında herhangi bir değişiklik olduğunda bu alandan düzeltme
yapılmalıdır.
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Şekil 1.6: Yasal parametreler\İşsizlik sigortası parametreleri penceresi

 Vergi indirimleri

Aylık vergi indirim tutar ve oranları bu alanda otomatik olarak yer almaktadır. Bu
vergi indirimlerinde herhangi bir değişiklik olduğunda bu alandan düzeltme yapılmalıdır.

Şekil 1.7: Yasal parametreler\Vergi indirimleri penceresi
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 İhbar tazminatı parametreleri

İhbar tazminatı için çalışma süreleri ve bu sürelere göre hesaplanacak olan ihbar
tazminatı gün sayısı otomatik olarak ekrana gelir. Bu bilgilerde bir değişiklik olursa bu
alandan değiştirilmesi gerekir.

Şekil 1.8: Yasal parametreler\İhbar tazminatı parametreleri penceresi

 Gelir vergisi dilimleri

Yıllık vergi dilim ve oranları otomatik olarak bu alana gelir. Vergi dilim ve
oranlarında herhangi bir değişiklik olduğu zaman bu alandan değiştirilmelidir.

Şekil 1.9: Yasal parametreler / Gelir vergisi dilimleri penceresi
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1.1.16. Tahakkuk Ay ve No Değiştir (116300)

Tahakkuk ayı alanında satır sonu butonu tıklandığında, ekrana tüm ayların yazılı
olduğu bir pencere gelir. Buradan çalışılmak istenen ay seçilir. Tahakkuk ay seçimi personel
işlemlerinin ay bazında takip edilebilmesi için kullanılır.

Örneğin; Ağustos ayında iken Ocak ayında işlem yapılması ya da bordrosu görülmek
istenirse tahakkuk ayı Ocak seçilmelidir.

Tahakkuk no alanı 1 olmalıdır.

Şekil 1.14: Tahakkuk ay ve no değiştir penceresi
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1.2. Personel Bilgilerinin Tanımı

1.2.1. Personel Sicil Kartı

Firmada çalışan personeller ayrı ayrı personel sicil kartı penceresinden tanıtılmalıdır.
Personel sicil kartında personele ait adres, telefon bilgileri, ücret bilgileri, kimlik bilgileri,
nüfus bilgileri gibi bilgiler girilir.

Şekil 1.10.: Personel sicil kartı

 Kodu Her personel için 25 karakter uzunluğunda alfa nümerik bir kod verilir.
Verilen kod numarası bir başka personel için kullanılamaz.

 Adı-Soyadı: Bu alanlara tanıtımı yapılan personelin adı soyadı girilmelidir.
 SSK sicil no: Bu alana 18 karakter uzunluğundaki personellerin SSK tarafından

verilen sicil numaraları girilir.
 Firma no: Bir veritabanında birden fazla firma tanıtımı yapılmış ise ilgili

personelin hangi firmada çalıştığı belirlenir.
 Bağlı şube no: Bu alanda tanımlanan personelin çalışılan firmanın hangi şubesine

mensup olduğunu belirtilir.
 Bağlı cari personel kodu: Firmada çalışan personelin işletmenin hangi alıcı ve

satıcılarından sorumlu oldukları bu alanda tanımlanır.
 Tipi: Bu alanda satır sonu butonu tıkladığında personelin iş sorumluluğunun(satıcı

eleman, satın almacı eleman veya diğer eleman) seçimi yapılır.
 Departman kodu: Bu alanda kartı girilen personelin hangi departmana bağlı

olduğu belirlenir. Örneğin personel, muhasebe, pazarlama, üretim, yönetim, vs.
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 İş grubu: Bu alanda personelin yaptığı işin statüsü (memur, işçi, 16 yaş altı,
yönetim kurulu üyesi, sanatçı, AR-GE, TUGS, bina görevlisi) belirlenir.

 Giriş tarihi: Personelin işe girdiği tarihin yazıldığı alandır.
 Çıkış tarihi: İşten çıkan personelin çıkış tarihi bu alana belirtilir.
 Çıkış sebebi (seçimli): Bu alanda işten ayrılan personelin çıkış sebebi belirtilir.
 Kıdem tarihi: Bu alan işe giriş tarihi ile kıdem tazminatının hesaplatılacağı tarih

farklı olan personeller için kullanılır.
 Döviz cinsi: Bu alanda ilgili personelin maaşını hangi para birimi ile aldığı girilir.
 Cari muhasebe kodu: Bu alanda ilgili personelin tahakkuk kesinleştirme

işleminden sonraki hesaplarının hangi muhasebe kodu altında görüneceği
belirlenir.

 Entegre grubu: Bu alana sicil kartı girilmekte olan personelin hangi muhasebe
grubuna bağlı olduğu girilir. Personel sicil kartı tanımlanırken aynı anda
muhasebe grup tanımları da yapılabilir. Entegre grubu oluşturma işlemi aşağıda
ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

 Bölge kodu: Personeller bölgeler bazında ayırarak takip ediliyorsa kartı
girilmekte olan personelin hangi bölgede yer aldığına ilişkin kod bu alana girilir.

 Sistem kullanıcı kodu: Eğer tanımlanmakta olan personele paket programı
kullanma yetkisi verilecekse bu alanda kullanıcı tanımlaması yapılabilir.

 Personel adres ve telefon bilgileri

Personele ait adres ve telefon bilgileri bu pencere aracılığıyla tanımlanabilir.

 Personel kimlik bilgileri

Personele ait kimlik bilgileri bu pencere aracılığıyla tanımlanabilir. Ayrıca bu
pencerede bulunan aile bilgileri butonu tıklanarak personelin ailesi ile (eşi, çocukları, anne
ve babası) ilgili bilgiler girilmektedir. Aile bilgilerinin girilmesi Asgari Geçim İndirimi
uygulamasının çalışabilmesi için zorunludur.

 Asgari Geçim İndirimi
01.01.2008 tarihinden itibaren Vergi İadesi uygulaması yerine uygulamaya

konulan Asgari geçim indirimi uygulaması ile ilgili parametrelerin (oran tanımları)
ayarlandığı penceredir.

 Personel nüfus bilgileri

Personele ait nüfus bilgileri bu pencere aracılığıyla tanımlanabilir.

 Personel ücret bilgileri

Bu ekrandan tanımlanmakta olan personelin ücreti, sigortası, kesintileri vb.
birtakım detay bilgileri girilir.

 Özel alacak entegrasyon kodları butonu

Bu buton tıkladığında personele yapılan ödemelerin ve kesintilerin tanımları
görülür. Eğer tanımı yapılan personele ilişkin olarak diğer personellerden farklı bir
kesinti ve ödeme yapılıyorsa bu kesintinin muhasebe entegrasyon kodları belirtilir.
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 Diğer kimlik kart bilgileri

Bu bölümden tanımlanmakta olan personelin ehliyet ve pasaportlarına ait bilgileri sicil
kartına girilir.

 Personel beden ölçüleri

Bu bölümden tanımlanan personelin kıyafet ölçüleri girilir.

 Personel Borç ve Devir Tanımlamaları (111600)

Program ilk defa kullanılmaya başlıyorsa ve tanımlanan personelin eskiden devreden
borçları (icra, kredi, vs.) varsa buradan tanımlanır.

 Muhasebe Grup ve Kod Tanıtımı (111300)

Muhasebe grup ve kod tanıtımı personel tanıtım kartından entegrasyon kodları
alanından tanımlanabildiği gibi Personel \ Sicil işlemleri \ Muhasebe grup ve kod tanıtımı
komut satırı izlenerek açılan pencereden personel ücretleri ile ilgili muhasebe kodları
belirlenir. Açılacak pencereden öncelikle entegre grup kodu belirlenir ve grup adı verilir.

Şekil 1.11.: Personel entegre grup tanımları penceresi
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1.2.2. Borç Entegrasyon Kodları

Belirlenen grup kodu ve grup adı için muhasebe fişlerinde kullanılacak borçlu
hesaplar bu buton kullanılarak seçilir. Sakla butonu tıklanarak kaydedilir.

Şekil 1.12: Borç haneleri entegrasyon kodları penceresi

1.2.3. Alacak Entegrasyon Kodları

Belirlenen grup kodu ve grup adı için muhasebe fişlerinde kullanılacak alacaklı
hesaplar bu buton kullanılarak seçilir. Burada dikkat edilmesi gereken net kazanca ait
muhasebe kodu boş bırakılmalıdır. Net kazancın entegrasyonu personel tanıtım kartı
ekranındaki cari muhasebe kodu alanında ilgili personele ait muhasebe kodu yazılmalıdır.
Sakla butonu ile kaydedilir. Borç ve alacak entegrasyon kodları kaydedildikten sonra
personel entegre grup tanımlamaları penceresinde tekrar kayıt yapmak gerekir.

Şekil 1.13: Alacak haneleri entegrasyon kodları penceresi
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1.2.4. Puantaj Bilgilerinin Girilmesi

Puantaj işlemi ücret hesaplamada öncelikle yapılması gereken işlemdir. Puantaj
personelin bir ay içerisindeki çalıştığı gün sayısının, hafta tatilinin, ek kazançlarının, sosyal
yardımların, özel kesintilerinin tespiti için kullanılır. Personele ait ücret tahakkuk
ettirebilmek için puantaj bilgilerinin girilmesi zorunludur. Puantaj bilgileri Personel \
Puantaj ve tahakkuk işlemleri \ Personel puantaj kartları komut satırı izlenerek ulaşılan
pencereden yapılır.

1.2.5. Personel Puantaj Kartları (112100)

Personel puantaj kartları penceresi açıldığında ekrana gelen pencereden öncelikle
tahakkuk ayı ve numarası seçilir.

Şekil 1.15: Tahakkuk ayı ve nosu giriş penceresi

Tahakkuk ayı ve nosu girildikten sonra Enter’e basıldığında aşağıdaki ekran açılır.

Şekil 1.16: Personel puantaj kartı penceresi
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Bu ekranda ilk olarak personele ait bilgiler çağırılır. Daha sonra puantajın yapılacağı
diğer sekmeler (Kazanç tablosu, Ek kazanç tablosu, Sosyal yardım tablosu, Özel kesinti
tablosu) ekrana getirilerek bilgiler girilir.

 Kazanç Tablosu

Kazanç tablosu butonu tıklandığında açılacak pencereden personelin ay içerisinde kaç
gün çalıştığı, hafta tatilinin kaç gün olduğu, kaç gün ücretli izinli olduğu gibi süreler girilir.
Burada dikkat edilmesi gereken toplam gün sayısı 30 olmalıdır. Herhangi bir personel için
kazanç tablosundan girilen çalışma günü 30 günden az ise ilgili personelin puantajı
yapılırken program “eksik çalışma var!” mesajı verir ve “devam ve neden girişi” butonları
görünür.

Şekil 1.7: Personel puantaj kartları/ Eksik çalışma neden girişi penceresi

Bu aşamada puantajı yapılan personelin eksik çalışmasına ilişkin herhangi bir giriş
yapılacaksa neden girişi butonu tıklanarak açılacak ekranda eksik çalışma sebebi girilebilir.
Bu giriş tamamlandıktan sonra evrakı kaydederek personelin puantajına devam edilir. Bu
ekrandan girilen eksik çalışma nedeni ilgili personelin tahakkuku yapıldıktan sonra Eksik
çalışma bilgi formu (114977) ekranına otomatik olarak yazılır.
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Şekil 1.18.: Personel puantaj kartları/ Kazanç tablosu penceresi

 Ek Kazanç Tablosu

Personel puantaj kartının ikinci tablosu olan “ek kazanç tablosu” personelin yaptığı
fazla mesailerin girildiği bölümdür. Personelin yaptığı fazla çalışmalar bu pencereden gün
veya saat olarak girilebilir.

Ek kazançların bordroya yansıyabilmesi için ek kazançlarla ilgili oranların
belirlenmesi gerekir. Ek kazançlarla ilgili oranlar Personel \ Sistem parametreleri \ Şirket
parametreleri \ Çalışma ek kazanç sosyal yardım tanımları (116112) komut satırı
izlenerek ulaşılan penceredeki Ek kazanç detay tanımları butonundan yapılmalıdır. Bu konu
ile ilgili ayrıntılı bilgi şirket parametreleri başlığı altında anlatılmıştır.

 Sosyal Yardım

Personele o ay içinde verilen ve sosyal yardım parametreleri programında tanımlanan
sosyal yardımların parasal değerlerinin girilmesi için kullanılır.

 Özel Kesinti

Puantaj kartı programının son butonu olan “özel kesintiler” butonu, ilgili personelin
ücretinden o ay içinde yapılacak kesintileri içerir.

Personelin aylık puantaj bilgileri girildikten sonra ALT+S tuşlarına beraber basılarak
kaydedilmelidir.

 Personel Toplu Puantaj İşlemleri (112200)

Firmada bulunan bütün personellerin puantajları aynı anda toplu olarak ta yapılabilir.
Personel \ Puantaj ve Tahakkuk İşlemleri \ Personel Toplu Puantaj İşlemleri (1122000)
komut satırı izlenerek ulaşılan alanda önce ekrana gelen aşağıdaki pencereden hangi
personellerin puantajları yapılacaksa ilgili personeller F10 yardım tuşu ile seçilir.
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Şekil 1.19.: Personel toplu puantaj işlemleri penceresi

Açılacak pencereden tüm personellerde ortak olan kazanç günleri belirtilerek kayıt
işlemi yapılır. Toplu puantaj evrakının kullanılabilmesi için tüm personellerin kazanç
günleri, varsa aldıkları sosyal yardımların birebir aynı olması gerekir.

1.3. Personel Programına Özgü Bazı Kısayol Tuşları

1. F2 (Tahakkuk yenileme)

Tahakkuk yenileme ile görevli tuştur. Personelin puantaj bilgileri kaydedildikten sonra
değiştirilmek istenirse F2 tuşu kullanılır. Bunun için değişiklik yapılacak personelin kaydı
ekrana çağırılır. F2 tuşuna basılır. Ekranın üzerine; “Devam Yenile” şeklinde butonların
yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan “devam” butonu tıklanırsa hiç bir şey
yapılmadan program akışına devam edecektir. Ancak kayıt yenilenecekse “yenile”
seçilmelidir. Bundan sonra ekrandaki kayıt üzerinde istenen değişiklikler yapılır ve ALT+S
tuşlarına basılırsa kayıt yenilenmiş olur. Program bundan sonra puantajı, değişiklik yapılmış
hali ile tanıyacaktır.

2. F5 (personel kartına git)

F5 tuşuna basarak puantajı yapılan personelin sicil kartı bilgilerine anında ulaşılabilir.

3. F6 (Personel borç/devri kartına git)

F6 tuşuna basarak puantajı yapılan personelin borç ve devir tanımlamaları ekranına
ulaşılabilir.

4. ALT+R (Tahakkuk raporu)

ALT+R tuşuna veya ekranın alt bölümünde yer alan tahakkuk raporu butonuna
basarak personellerin tahakkuk bilgilerinin listelenmiş olduğu Tahakkuk kontrol raporu
(113130) anında listelenebilir.
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1.4. Tahakkuk Kesinleştirme (112700),

Puantaj tanımlamaları yapılan personele ilişkin aylık tahakkukların kesinleştirilmesi
için Personel \ Puantaj ve tahakkuk işlemleri \ Tahakkuk kesinleştirme (112700) komut
satırı izlenerek aşağıdaki pencereye ulaşılır. Bu pencerede tahakkuku kesinleştirilecek
personel seçimleri belirtilerek enter tuşu ile kesinleştirme işlemi yapılır.

Şekil 1.20.: Tahakkuk kesinleştirme penceresi

1.4.1. Kesinleşmiş Tahakkuk İptali (112800)

Bu bölümde seçili personelin ilgili dönemde yapılan tahakkuk kesinleştirme işlemi
iptal edilebilir. Programa girildiğinde tahakkuk iptaline tabi tutulacak personel için kod
yapısı ve ilk kod-son kod sınırlarının girileceği pencere gelir. Bu pencereden tahakkuk
kesinleştirme iptali yapılacak personeller tanımlanır. Daha sonra F2 devam tuşuna basılır. F2
tuşuna basıldığı anda iptal işlemine tabi tutulacak personeller sırayla ve seri bir şekilde iptal
edilir. İptal işlemi sona erdiğinde 'Puantaj kesinleştirme iptali sona erdi şeklinde mesaj alınır.

Şekil 1.21.: Kesinleşmiş tahakkuk iptali penceresi
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Önemli Not:

Aynı ay içinde birden fazla tahakkuk yapılmışsa (parçalı tahakkuk),
kesinleştirme iptali işlemi için tahakkuk numaralarında sondan başa doğru
bir sıra izlenmelidir. Örneğin Şubat-2007 dönemi için 3 ayrı tahakkuk
kesinleştirilmiş ve bir süre sonra tespit edilen bir hatadan dolayı 2.
tahakkukun iptali gerekiyorsa önce en son tahakkukun (3. tahakkuk), daha
sonra 2. tahakkukun iptal edilmesi gerekir.

1.4.2. Personel Puantaj Silme (112600)

Puantaj bilgilerinde hata olması durumunda puantaj bilgilerinin iptal edilmesi gerekir.
Bunun için Personel \ Puantaj ve tahakkuk işlemleri \ personel puantaj silme komut
satırı izlenerek ulaşılan ekrandan puantajları silinecek personellerle ilgili kodlar girilmelidir.
Sadece bir personelin puantajı iptal edilecekse tarama yapısı alanı kullanılmalıdır. Birden
fazla personelin puantajı iptal edilecekse kod aralığı tarama ilk ve tarama son alanlarında
girilmelidir.

Şekil 1.22.: Kesinleşmiş tahakkuk iptali penceresi

Böylece sınırlamaya dahil edilen personellerin kartları kod sırası ile ekrana gelecek ve
puantaj silme işlemi otomatik olarak gerçekleşecektir. İşlem bittiğinde 'puantajlar silindi'
yazısı ekrana gelir.

Eğer tahakkuk kesinleştirme işlemi yapıldı ise, puantaj bilgilerinin silinebilmesi için
önce tahakkuk kesinleştirme iptali programı kullanılarak tahakkuklar iptal edilmeli daha
sonra puantaj iptali işlemine geçilmelidir.

Tahakkuk kesinleştirme işlemi yapılınca otomatik olarak aşağıdaki virman dekontu
oluşur. Virman dekontunu görebilmek için Finans \ Evraklar \ Dekont \ Virmanlar \
Personel tahakkuk virman dekontu komut satırı izlenir.
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Şekil 1.23.: Personel tahakkuk virman dekontu penceresi

Oluşan virman dekontu görüntülenmekte iken Detay butonu tıklanarak açılan
pencereden muhasebe fişine git butonu tıklanarak aşağıdaki muhasebe fişine ulaşılır.

Şekil 1.24.: Standart muhasebe fişi penceresi
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları
Öneriler

(İşlemin Yapılmasına İlişkin Öneriler)

 Paket programın “sistem” bölümü
aktif ediniz.

 Bu bölümde firmaya ait Personel
mdodülünde kullanılcak veriler
tanımlanacaktır.

 Paket programın Personel Yönetimi
Modülünün sicil işlemleri menüsünü
aktif ediniz.

 Bu menüde yer alan personel sicil
kartından, firmada çalışan tüm
personellerin sistme veri girişleri
yapılacaktır.

 Personel puantaj kartından, personele
ait puantaj bilgilerin giriniz.

 Ortak kazançları olan personeller
“toplu puantaj” programından tek bir
seferde girilmesi de mümkündür.

 Puantaj girişlerinden sonra tahakkuk
kesinleştirme işlemi yapınız.

 Tahakkuk kesinleştirmeden önce
mutlaka kontrollerinizi yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A OBJEKTİF TESTLER

1. Firmanın SSK sicil numası personel modulunde tanımlanır.

( )DOĞRU ( )YANLIŞ

2. Firmanın SSK işkolu tehlike sınıfı sistem modulunde tanımlanır.

( )DOĞRU ( )YANLIŞ

3. Personel sicilleri personel modulunde tanımlanır.

( )DOĞRU ( )YANLIŞ

4. Personel çalışılan gün sayısı personel modulunde tanımalnır.

( )DOĞRU ( )YANLIŞ

5. Personel izinli günler tahakkuk ve kesinleştirmeden sonra tanımlanır.

( )DOĞRU ( )YANLIŞ

6. Ücret bodroları tahakkuk ve kesinleştirme yapmadan alınır.

( )DOĞRU ( )YANLIŞ

7. SSK bildirgelerini bodroya göre ayrıca kendimz hazırlamalıyız.

( )DOĞRU ( )YANLIŞ

8. İsteğe göre bir personel ait bilgileri alamyız.

( )DOĞRU ( )YANLIŞ

9. Kesinleşmiş tahakuklar iptal edilemez.

( )DOĞRU ( )YANLIŞ

10. F5 fonksiyon tuşu personel sicil kartına yönlendirir.

( )DOĞRU ( )YANLIŞ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Değerlendirme ölçütleri Evet Hayır

1
Sistem modülünde firma parametrelerini tanımlayabiliyor
musunuz?

2
Personel modülünde personel sicil verilerini tanımlayabiliyor
musunuz?

3
Personel modülünde personel puantaj verilerini tanımyabiliyor
msunuz?

4
Personel modulünde tahakuk ve kesinleştirme işlemlerini
yapabiliyor msunuz?

5
Personel modülünde puantaj güncelleme işlemlerini yapabiliyor
musunuz?

DEĞERLENDİRME

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kontrol listesine göre
değerlendiriniz.

Yapmış olduğunuz değerlendirme sonunda eksiğiniz varsa, faaliyete dönerek ilgili
konuyu tekrarlayınız.



33

ÖĞRENME FAALİYETİ -2

Bu öğrenme faliyeti ile ücret bordosu ve SSK belgelrinin sistemden üretilmesini
öğreneceksiniz.

 Ücret bodrosu şekilleri hakkında bilgi edininiz.
 SSK bildirgeleri hakkında bilgi edininiz.
 Personel performans değerlendirme kriterleri hakında bilgi edininiz.

2. RAPORLAR

2.1. Serbest Zarf Dökümü (113160)

Personel \ Raporlar ve grafikler \ Bordro ve zarf dökümleri \ Serbest zarf
dökümü(113160) komut satırı ile bordro zarfı tanımlamaya gerek kalmadan, personel ücret
ve kesintilerinin A4 formunda listelenmesi sağlanır. Programa girildiğinde öncelikle
sıralama şekli alanında seçime bağlı olarak tarama kod aralığı ya da kod yapısından
personellerin belirlenmesi gerekir. Daha sonra hesap rakamlarının hangi tahakkuktan (Ay içi
toplam tahakkuktan al veya Tek tahakkuktan al) alınacağı belirtilir. Bu ekranda yapılacak en
son işlemse dökümün hangi SSK şubesi ve veri tabanındaki hangi firmalar için
listeleneceğinin belirtilmesidir.

Serbest zarf dökümü kriterler penceresi

ÖĞRENME FAALİYETİ -2

AMAÇ

ARATIRMA



34

Bu alanlara uygun girişler yapıldıktan sonra Rapor ekranı göster ve personellere e-
posta gönder seçeneklerinin yer aldığı bir onay ekranı gelir. Bu durumda isteğe bağlı olarak
bordrolar ya ekrana dökülecek ya da personellere e-posta olarak gönderilecektir.Rapor
ekranı göster seçeneği seçilirse aşağıdaki ekran açılır.

Şekil 2.1.: Serbest zarf döküm penceresi
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2.2. Genel İcmal Raporu (113211)

Personel \ Raporlar ve grafikler \ Puantaj raporları \ Personel icmal raporları \
Genel icmal raporu (113211) komut satırı izlenerek personellerin firmaya maliyetinin takip
edilebileceği bir rapor almak mümkündür.

Şekil 2.3.: Genel icmal raporu kriterler penceresi

Alınacak genel icmal raporuna ilişkin veriler girildikten sonra aşağıdaki gibi bir rapor
alınır.

Şekil 2.4.: Genel icmal raporu dökümü penceresi
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2.3. Ücret Bordrosu

Personellere ait ücret bordrosunu alabilmek için öncelikle rapor tanımlamak gerekir.
Rapor tanımlamak için Personel \ Raporlar ve grafikler \ Rapor tanımlama (113500)
komut satırı izlenir. Açılan pencereden daha önceden tanımlanan bir rapor çağrılmak
isteniyorsa F10 tuşu kullanılır. Yeni bir rapor tanımlanacaksa bu alanda yeni raporun adı (
bordro, ödeme vb.) girilmelidir. Ad girilip ENTER tuşuna basıldığında ekrana "yeni tablo
tanımlanıyor" şeklinde bir mesaj gelir.

Şekil 2.5.: Rapor tanımlama penceresi

Yeni rapor adı tanımı yapıldıktan sonra raporun içeriğinde bulunması gereken
kolonların belirleneceği boş bir ekran gelir. Bu ekran personellere ait sabit ve hesaplanan
tüm bilgilerin bulunduğu 13 sayfalık bir değişkenler listesinin ilk sayfasıdır. Yapılacak
işlem, raporda bulunması istenen alanların karşısına 1 den başlayarak numara vermektir.
Örneğin yanına 8 yazılan değişken raporun 8. kolonunda, 10 yazılan değişkende 10.
kolonunda yer alır.

Şekil 2.6.: Rapor tanımlama penceresi
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Tanımlanan rapor için istenen değişkenler seçildikten sonra ya da eski raporda yapılan
yeni düzenlemelerden sonra mutlaka söz konusu rapor ALT+S tuşları ile kaydedilmelidir.

Rapor tanımlama işlemi bittikten sonra bordro dökümüne geçilebilir. Bordro dökümü
alabilmek için Personel \ Raporlar ve grafikler \ Bordro ve zarf dökümleri \ Ödeme
bordrosu (113120) komut satırı izlenerek ulaşılan pencereden tanımlanan raporun adı girilir.

Şekil 2.7.: Ödeme bordrosu döküm adı penceresi

Döküm adı girildikten sonra ENTER tuşuna basarak bordrosu dökülecek personellere
ilişkin kriterlerin girilmesi gereken bir pencere ekrana gelir.

Şekil 2.8.: Ödeme bordrosu kod yapısı penceresi

Bu ekranda personel aralığı girilmeli ve hesap rakamlarının ay içi toplam tahakkuktan
al seçeneğinin seçilmesi gerekir. SSK şube adı da seçildikten sonra ENTER tuşuna
basıldığında aşağıdaki görüntüde olduğu gibi ücret bordrosu ekrana gelir.
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Şekil 2.9.: Ödeme bordrosu penceresi

2.4. Personel durum raporu (113310)

Tek bir personele ilişkin ay bazında bir döküm almak için kullanılan personel durum
raporuna Personel \ Raporlar ve grafikler \ Personel bazında raporlar \ Personel durum
raporu (113310) komut satırı ile ulaşılır. Bu raporla seçilen bir personelin hangi ayda ne
kadar ücret aldığı kesintilerinin ne kadar olduğu gibi bilgiler tek bir ekrandan izlenebilir.



39

Şekil 2.10.: Personel durum raporu penceresi

2.5. Aylık Prim ve Hizmet Belgesi

Ücret tahakkuku sonrasında Sosyal Sigortalar Kurumu’na gönderilmesi gereken aylık
prim ve hizmet belgesinin dökümü Personel \ Bildirgeler \ Sosyal Sigortalar Kurumuna
ait bildirgeler \ Aylık prim ve hizmet belgesi komut satırındaki uygun seçenek seçilerek
alınır.
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Şekil 2.11: Aylık prim ve hizmet belgesi kriterler penceresi

Açılan pencereden alanlar ENTER tuşu ile geçilerek aşağıdaki döküm alınır.
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Şekil 2.12.: Aylık prim ve hizmet belgesi
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2.6. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi

Sosyal Sigortalar Kurumu’na gönderilecek diğer bir belge olan sigortalı işe giriş
bildirgesi dökümü de Personel \ Bildirgeler \ Sosyal Sigortalar Kurumuna ait bildirgeler
\ Sigortalı bildirimleri komut satırındaki uygun seçenekten alınır.

Şekil 2.13.: Sigortalı işe giriş bildirgesi kriterler penceresi

Açılan pencereden personelle ilgili bilgiler doldurulur. Ekranın altındaki “Beyanname
göster” butonu tıklanarak işe giriş bildirgesi alınır.
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Şekil 2.14.: Sigortalı işe giriş bildirgesi
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2.7. Servis İşlemleri

2.7.1. Personel Toplu Puantaj Öndeğer Girişi (112300)

Personel \ Puantaj ve Tahakkuk İşlemleri \ Personel Puantaj Öndeğer Girişi
komut satırı izlenerek ulaşılan bu bölümde ilgili tahakkuk döneminde yapılacak toplu
puantaj işlemini kolaylaştırmak için puantaj ön değerleri programa topluca tanıtılır. Bilgiler
girildikten sonra Öndeğer bilgilerini Sakla butonu tıklanarak kayıt edilir.

Personel puantaj öndeğer girişi penceresi
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 Personel Tahakkuk İzleme

Tahakkukları kesinleştirilen dönemlere ilişkin personellerin tahakkuklarının
incelenmesi için Personel \ Yönetim \ Personel tahakkuk izleme(112960) komut satırı ile
aşağıdaki pencereye ulaşılır.

Şekil 2.15.: Personel tahakkuk izleme kriterler penceresi

Sıralama şekli ve tarama aralıkları belirlendikten sonra ENTER tuşuna basılır.
Tahakkuk dönemlerinin ve tahakkuk numaralarının seçileceği bir ekran gelir.

Şekil 2.16.: Personel tahakkuk izleme dönem belirleme penceresi

Tahakkuk dönemleri ve numaraları seçilip ENTER tuşuna basıldığında aşağıdaki
yönetim penceresi ekrana gelecektir.
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Şekil 2.17.: Personel tahakkuk izleme penceresi

2.8. Mesajlar ve Hataların Giderilmesi

Bu programda kullanıcı ve donanım hatalarına karşı çeşitli seviyelerde koruyucu
önlemler bulunmaktadır. Program kontrolü haricinde bir kullanıcı veya donanım hatası
oluşursa özel bir hata yakalama sistemi hatayı tespit etmekte, kullanıcıyı hata kodu ile
uyarmaktadır. Sistem bilgisi ve uyarı mesajının oluşma adımları incelenmek üzere Paket
Program Yazılımevi’ne gönderilmektedir. Her modül için hata kodu ve çözümleri farklılık
göstermemektedir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları
Öneriler

(İşlemin Yapılmasına İlişkin Öneriler)

 Serbest zarf dökümü alınız.

 Personel \ Raporlar ve grafikler \
Bordro ve zarf dökümleri \ Serbest
zarf dökümü(113160) komut satırı ile
bordro zarfı tanımlamaya gerek
kalmadan, personel ücret ve
kesintilerinin A4 formunda
listelenmesi sağlanır

 Genel icmal raporu alınız.

 Personel \ Raporlar ve grafikler \
Puantaj raporları \ Personel icmal
raporları \ Genel icmal raporu
(113211) komut satırı izlenerek
personellerin firmaya maliyetinin
takip edilebileceği bir rapor almak
mümkündür.

 Ücret bordrosu alınız.

 Personellere ait ücret bordrosunu
alabilmek için öncelikle rapor
tanımlamak gerekir. Rapor
tanımlamak için Personel \ Raporlar
ve grafikler \ Rapor tanımlama
(113500) komut satırı izlenir.

 Personel durum raporu alınız.

 Tek bir personele ilişkin ay bazında
bir döküm almak için kullanılan
personel durum raporuna Personel \
Raporlar ve grafikler \ Personel
bazında raporlar \ Personel durum
raporu (113310) komut satırı ile
ulaşılır.

 Aylık prim ve hizmet belgesi alınız.

 Ücret tahakkuku sonrasında Sosyal
Sigortalar Kurumu’na gönderilmesi
gereken aylık prim ve hizmet
belgesinin dökümü Personel \
Bildirgeler \ Sosyal Sigortalar
Kurumuna ait bildirgeler \ Aylık prim
ve hizmet belgesi komut satırındaki
uygun seçenek seçilerek alınır.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Sigortalı işe giriş bildirgesi alınız.

 Sosyal Sigortalar Kurumu’na
gönderilecek diğer bir belge olan
sigortalı işe giriş bildirgesi dökümü de
Personel \ Bildirgeler \ Sosyal
Sigortalar Kurumuna ait bildirgeler \
Sigortalı bildirimleri komut satırındaki
uygun seçenekten alınır.

 Personel toplu puantaj öndeğer girişi
tanımlaması yapınız.

 Personel \ Puantaj ve Tahakkuk
İşlemleri \ Personel Puantaj Öndeğer
Girişi komut satırı izlenerek ulaşılan
bu bölümde ilgili tahakkuk döneminde
yapılacak toplu puantaj işlemini
kolaylaştırmak için puantaj ön
değerleri programa topluca tanıtılır



49

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A. OBJEKTİF TESTLER

1. Serbest zarf dökümü almak bodro zarfı tanımlaması gerekir.

( )DOĞRU ( )YANLIŞ

2. Personellerin firmaya maliyetinin takip edilebileceği bir rapora genel icmal raporu
denir.

( )DOĞRU ( )YANLIŞ

3. Personellere ait ücret bordrosunu alabilmek için öncelikle rapor tanımlamak gerekir.

( )DOĞRU ( )YANLIŞ

4. Tek bir personele ilişkin ay bazında bir döküm almak için kullanılan personel durum
raporundan alnır.

( )DOĞRU ( )YANLIŞ

5. Ücret tahakkuku sonrasında Sosyal Sigortalar Kurumu’na gönderilmesi gereken aylık
prim ve hizmet belgesi personel durum raporlarına göre tekrar düzenlenir. .

( )DOĞRU ( )YANLIŞ

6. Sigortalı işe giriş bildirgesi almak için üceret bordosunun hazırlanmış olması gerekir.

( )DOĞRU ( )YANLIŞ

7. Personel toplu puantaj öndeğer girişi tanımlaması herzman yapılamlıdır.

( )DOĞRU ( )YANLIŞ

8. Programda oluşan hatalar otamatik olarak miko yazılım evine ulaşır.

( )DOĞRU ( )YANLIŞ

9. Her hata için ayrı bir hata kodu tanımlamsını sitem otomatik yapar.

( )DOĞRU ( )YANLIŞ

10. Hata kodu verdiğinde bilgisayrı hemen kapatmalıyız.

( )DOĞRU ( )YANLIŞ

DEĞERLENDİRME

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kontrol listesine göre
değerlendiriniz.

Yapmış olduğunuz değerlendirme sonunda eksiğiniz varsa, faaliyete dönerek ilgili
konuyu tekrarlayınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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B. UYGULAMALI TESTLER

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1 Serbest zarf dökümü almak alabiliyor musunuz?

2 Genel icmal raporu alabiliyor musunuz?

3 Ücret bordrosu alabiliyor musunuz?

4 Personel durum raporu alabliyor musunuz?

5 Aylık prim ve hizmet belgesi alabiliyor musunuz?

6 Sigortalı işe giriş bildirgesi almak

7 Personel toplu puantaj öndeğer girişi tanımlaması.

LENDİRME
DEĞERLENDİRME

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kontrol listesine göre
değerlendiriniz.

Yapmış olduğunuz değerlendirme sonunda eksiğiniz varsa, faaliyete dönerek ilgili
konuyu tekrarlayınız.
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MODÜL DEĞERLENDİRME

1. Personel sicil bilgilerinin gözden geçirilip eksiklerinin tamamlanması bodro
dokumunden sonra yapılmalıdır.

( )DOĞRU ( )YANLIŞ

2. Firmaların genel yapısı, firma sahibi ile ilgili kimlik bilgileri, çalışma saatleri gibi
firmanın resmi olarak yürütmesi gereken tüm ilişkilerde kullanılacak tanımlamalar
genel parametrelerde tanımalnır..

( )DOĞRU ( )YANLIŞ

3. Puantaj hesabında mesai günleri saate çevrilirken, bir gün için Günlük çalışma saati
alanında girilen değer kullanılır.

( )DOĞRU ( )YANLIŞ

4. Personelleri bölüm veya departman olarak sınıflandıramayız.

( )DOĞRU ( )YANLIŞ

5. Sendikalı personel çalıştıran işyerlerinde sendika aidatının hesaplanabilmesi için
gerekli parametreler programda tanımalanamaz.

( )DOĞRU ( )YANLIŞ

6. Personel sicil kartında personele ait adres, telefon bilgileri, ücret bilgileri, kimlik
bilgileri, nüfus bilgileri gibi bilgiler girilir.

( )DOĞRU ( )YANLIŞ

7. Tahakkuk ayı alanında satır sonu butonu tıklandığında, ekrana tüm ayların yazılı
olduğu bir pencere gelir.

( )DOĞRU ( )YANLIŞ

8. F2 Tahakkuk yenileme ile görevli tuştur..

( x)DOĞRU ( )YANLIŞ

9. Rapor tanımlama işlemi bittikten sonra bordro dökümüne geçilebilir.

( )DOĞRU ( )YANLIŞ

10. Tahakkuk döneminde yapılacak toplu puantaj işlemini kolaylaştırmak için puantaj ön
değerleri programa topluca tanıtılır.

( )DOĞRU ( )YANLIŞ

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI

1 YANLIŞ
2 DOĞRU
3 DOĞRU
4 DOĞRU
5 YANLIŞ
6 YANLIŞ
7 YANLIŞ
8 YANLIŞ
9 YANLIŞ
10 DOĞRU

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI

1 YANLIŞ
2 DOĞRU
3 DOĞRU
4 DOĞRU
5 YANLIŞ
6 YANLIŞ
7 YANLIŞ
8 DOĞRU
9 DOĞRU
10 DOĞRU

MODUL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

1 DOĞRU
2 DOĞRU
3 DOĞRU
4 YANLIŞ
5 YANLIŞ
6 DOĞRU
7 DOĞRU
8 DOĞRU
9 DOĞRU
10 DOĞRU

CEVAP ANAHTARLARI
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ÖNERİLEN KAYNAKLAR

 http://www. mikro.com.tr

 http://www.eray.com.tr

 http://www. alomaliye.com.tr

ÖNERİLEN KAYNAKLAR
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