SMM (Satılan Malın Maliyeti Mahsubu) Oluşturma
SMM Muhasebeleştirme
Satılan malın maliyetinin muhasebeleştirilmesi işlemi satış işlemleri sonunda yapılan bir
işlemdir. Satılan malın muhasebeleştirilmesinden sonra yapılır. Yani satış faturası
muhasebeleştirilmeden satılan malın maliyeti mahsuplaştırılamaz. Bu işlem sonucunda
oluşacak mahsup fişi malzemenin maliyetini içerir.
Satılan malın maliyeti muhasebe hesap kodları
Satılan malın maliyetinin muhasebeleştirilmesinde kullanılacak muhasebe hesap kodları
· Fatura üzerinde F9-sağ fare düğmesi menüsündeki SMM Muhasebe Hesap kodları seçeneği
ile
· Satış Faturaları listesinde F9- sağ fare düğmesi menüsündeki SMM Muhasebe kodları
seçeneği ile
· Muhasebeleştirme bölümünde Muhasebeleştirme Bağlantı kodları menüsündeki Malzeme
Kartları seçeneği ile
· Malzeme kartı üzerinde Muhasebe hesapları seçeneği ile verilir.
Satılan malın maliyetinin mahsuplaştırılması işleminde malzeme, karma koli, sabit kıymet
türündeki satırlar dikkate alınır. Faturada yer alan indirim, masraf , hizmet, malzeme
türündeki satırlar ile karma koli malzemeyi oluşturan satırlar dikkate alınmaz.
Satılan malın maliyetinin muhasebeleştirilmesi
Satılan malın maliyetinin muhasebeleştirilmesi işlemi 2 şekilde yapılır.
1- Satış Faturaları listesinde F9 menüsünde yer alan SMM Mahsubu Oluştur seçeneği ile
2- Genel Muhasebe program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alan
Muhasebeleştirme seçeneği ile
1. Satış Faturaları listesinden SMM Mahsubu Oluşturma
Satılan malın maliyetinin muhasebeleştirilmesi işlemi satış faturaları listesinden tek tek
oluşturulur. Bunun için F9 sağ fare düğmesi menüsündeki SMM Mahsubu Oluştur seçeneği
kullanılır. Bu seçenek yalnızca muhasebeleştirilmiş satış faturaları üzerinde F9 menüsünde
yer alır.
SMM Mahsubu Oluştur seçildiğinde mahsup oluşturma işleminde geçerli olacak kriterlerin
belirleneceği pencere açılır. Bu pencerede yer alan filtreler şunlardır:
Filtre ve Değeri
Muhasebeleştirme kontrolü Yapılacak / Yapılmayacak
Muhasebeleştirme İşareti İşaretlenecek/İşaretlenmeyecek
Satır Birleştirme Evet / Hayır
Muhasebe Fişi Genel Açıklaması Yeniden oluşturulacak / Muhasebeleşen fişten gelecek
Muhasebe fişi satır açıklaması İşlem numarası/ Belge numarası/ İşlem türü/ Cari hesap
ünvanı/ Satır açıklaması/Malzeme açıklaması/Genel açıklama(1)
Önce maliyetlendirme servisi çalışsın Evet / Hayır
Muhasebeleştirme Kontrolü: Muhasebeleştirme işleminin sonucunda oluşacak mahsup
fişinin kontrol edildikten sonra kaydedilmesi isteniyorsa muhasebeleştirme kontrolü filtre

satırında Yapılacak seçeneği işaretlenir. Bu durumda oluşacak her mahsup fişi ekrana gelir
incelendikten sonra kaydedilir.
Satır Birleştirme : Muhasebeleştirme kontrolü filtresinde Yapılmayacak seçilirse oluşan
fişler doğrudan ilgili bölümlerde işaretlenir ve muhasebeleştirme dosyasına yazılır.
Muhasebeleştirilen faturada aynı karta ait ve muhasebe bağlantı kodları aynı olan satırların
ne şekilde muhasebeleştirileceği Satır Birleştirme filtresi ile belirlenir. Satır Birleştirme Evet
olarak seçilirse fatura içinde aynı karta ait olan ve aynı muhasebe hesap kodları ile izlenecek
satırlar birleştirilir. Muhasebeleştirme sonucunda oluşacak mahsup fişinde tek satır olarak
yer alır.
Muhasebe fişi genel açıklaması: Muhasebeleştirme sonucunda oluşacak mahsup fişinin
genel açıklamasının içeriği Muhasebe fişi genel açıklaması filtre satırında belirlenir. Genel
açıklamanın yeniden oluşturulması istenirse yeniden oluşturulacak seçimi yapılır. Açıklama
program tarafından oluşturulur. Muhasebeleşen fişten gelecek seçimi yapılırsa,
muhasebeleştirilen fatura genel açıklaması oluşan mahsup fişine aktarılır.
Muhasebe fişi satır açıklaması: Muhasebeleştirme işlemi sonucunda oluşacak mahsup fişi
satırlarına açıklama bilgisinin gelmesi için Muhasebe Fişi satır açıklaması filtresi kullanılır.
Muhasebe fişine satır açıklaması olarak gelmesi istenen bilgiler işaretlenerek seçilir.
Önce maliyetlendirme servisi çalışsın: Muhasebeleştirme işleminden önce maliyetlendirme
servisinin çalıştırılması isteniyorsa bu filtre satırında evet seçeneği işaretlenir.
Filtre satırlarında yapılan koşul belirleme işleminden sonra Tamam düğmesi tıklanır ve SMM
oluşturma işlemi tamamlanır.
2. SMM oluşturma işleminin Genel Muhasebe bölümünden yapılması
SMM oluşturma işlemi Genel Muhasebe bölümünde İşlemler menüsü altında yer alan
Muhasebeleştirme seçeneğinde SMM Mahsup İşlemleri ile toplu olarak kaydedilir. SMM
oluşturma işleminde geçerli olacak koşullar filtre satırlarında belirlenir. Bu filtre seçenekleri
şunlardır:
Fiş tarihi: Fiş tarih aralığı verilir.
Fiş ya da işlem türü: Program bölümlerinde yapılan işlemleri fiş ya da işlem türlerine göre
muhasebeleştirmek için kullanılır. Bu filtre satırında muhasebeleştirme yapılan işlemlere
göre ilgili fiş türleri listelenir. Muhasebeleştirilecek fiş türleri işaretlenerek seçilir. Fiş ya da
işlem numarası: Muhasebeleştirilecek işlemleri fiş veya işlem numaralarına göre filtrelemek
için kullanılır. Grup ya da aralık tanımı yapılır ve hangi fişlerin dikkate alınacağı belirlenir.
Fiş ya da işlem özel kodu: Fiş türlerinden belirli işlemlere ait fişler seçilebildiği gibi, fiş ya da
işlem özel koduna göre filtreleme yaparak yalnızca belirlenen özel koda sahip fişlerle yapılan
işlemlerin muhasebeleştirilmesi sağlanır. fiş Özel kodu satırında grup ya da aralık tanımı
yapılır ve fiş özel kodu bu aralıkta kalan muhasebeleştirilir.
Fiş ya da işlem yetki kodu: Fiş türlerinden belirli işlemlere ait fişler seçilebildiği gibi, fiş ya
da işlem yetki koduna göre filtreleme yapılır ve yalnızca belirlenen yetki koduna sahip fişlerle
yapılan işlemlerin muhasebeleştirilmesi sağlanır. Fiş yetki kodu satırında grup ya da aralık
tanımı yapılır.
Muhasebeleştirme kontrolü: Muhasebeleştirme işlemi ile program bölümlerinde yapılan
işlemler muhasebeye aktarılır ve mahsup fişleri program tarafından otomatik olarak

oluşturulur. Muhasebeleştirme yapılırken oluşan mahsup fişlerinin tek, tek ekrana gelmesi
ve kontrol edildikten sonra kaydedilmesi istenirse bu filtre satırında Yapılacak seçeneğinin
işaretlenmesi gerekir. Bu durumda oluşturulan her mahsup fişi ekrana gelir. İncelendikten
sonra kaydedilir.
Yapılmayacak seçeneği işaretlenirse, muhasebeleştirme sonucunda oluşan fişler doğrudan
ilgili bölümlerde işaretlenir ve muhasebeleştirme dosyasına yazılır.
Satır birleştirme: Muhasebeleştirilen fişlerde aynı karta ait ve muhasebe bağlantı kodu aynı
olan satırların ne şekilde muhasebeleştirileceği Satır birleştirme filtre satırında belirlenir. Evet
ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Evet seçiminde aynı fiş içinde aynı karta ait olan ve aynı
muhasebe hesap kodları altında izlenecek satırlar birleştirilecek muhasebeleştirilir.
Muhasebe fişi genel açıklaması: Muhasebeleştirme sonucunda oluşacak mahsup fişi genel
açıklamasının içeriği bu filtre satırında belirlenir. Filtre Yeniden oluşturulacak ve
Muhasebeleşen fişten gelecek olmak üzere iki seçeneklidir. Yeniden oluşturulacak seçiminde
açıklama program tarafından yeniden oluşturulur. Muhasebeleşen fişten gelecek seçiminde
ise, fiş için girilen açıklama mahsup fişine aynen aktarılır.
Muhasebe Fişi satır açıklaması : Muhasebeleştirme işlemi sonucunda oluşacak, muhasebe
fişlerinde açıklayıcı satırlar oluşturmak için kullanılır. Muhasebe fişine gelmesi istenen
açıklayıcı satır, Muhasebe fişi satır açıklaması filtresi ile belirlenir. Muhasebe fişine satır
açıklaması olarak aktarılmak istenen alanlar filtrede listelenir. İstenen bilgiler (işlem
numarası, belge numarası, işlem türü, satır açıklaması, malzeme açıklaması, cari hesap
ünvanı vb) işaretlenerek seçilir.
Muhasebe fişi genel açıklaması : Muhasebeleştirme sonucu oluşacak mahsup fişi genel
açıklaması bu satırda yapılacak seçimle belirlenir. Yeniden oluşturulacak ve Muhasebeleşen
fişten gelecek olmak üzere iki seçeneklidir.
Önce maliyetlendirme servisi çalışsın: Muhasebeleştirme işleminden önce maliyetlendirme
servisinin çalıştırılması isteniyorsa bu filtre satırında evet seçeneği işaretlenir.
SMM Oluşturma Türü: Bu filtre satırı Güncel Maliyetler ve Fark Maliyetleri olmak üzere iki
seçeneklidir.
Güncel seçiminde muhasebeleştirilen satış faturalarına ait güncel maliyetler için SMM
oluşturulur.
Fark Maliyetleri seçiminde ise önceden SMM oluşturulmuş satış faturaları için herhangi bir
nedenden dolayı (fiyat farkları vb.) maliyetin değişmesi durumunda ilgili fark kadar SMM
oluşturulur.
Oluşan SMM oluşturma sonucu oluşan mahsup fişleri muhasebe fişleri listesinde doküman
türü ile listelenir.
Güncel maliyetler için oluşan fişler listede M harfi ile, Fark maliyetleri için oluşturulan SMM
fişleri ise F harfi ile listelenir.

