Online Mutabakat Yazılımı
Yazılımımızın genel özelliklerini anlatmadan önce Cari Mutabakat ve BABS Mutabakat nedir? Sorusuna cevap vermek gerekir.
Sırasıyla;


Cari Mutabakat

Firmaların bir cari dönem içerisinde birbirleriyle yaptıkları ticari
faaliyetlerinin sonucunda bakiyelerinin belirli periyotlarda veya düzenli olarak
teyitleşmek amacıyla yaptıkları çalışmaya Cari Mutabakat adı veriliyor. Bu
çalışma TTK’ nun ilgili maddesi temel referans alınarak gerçekleştirilir.

Konuyla ilgili olarak; Yeni 6102 Sayılı TTK da ise 94. Maddesinde
(1) Sözleşme veya ticari teamül uyarınca, belirli hesap devreleri sonunda
devre hesabı kapatılır ve alacak ile borç kalemleri arasındaki fark belirlenir.
(2) Hesap devresi hakkında sözleşme veya ticari teamül yoksa, her takvim
yılının son günü taraflarca hesabın kapatılması günü olarak kabul edilmiş
sayılır. Saptanan artan tutarı gösteren cetveli alan taraf, aldığı tarihten
itibaren bir ay içinde, noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya
güvenli elektronik imza içeren bir yazıyla itirazda bulunmamışsa, bakiyeyi
kabul etmiş sayılır.


BA-BS Mutabakat

396 Sıra No’ lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre Bilanço Esasına
göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını
Form BA, aynı şekilde haddi aşan mal ve hizmet satışları içinde Form BS olarak
adlandırılan formlar üzerinden bildirmeleri gerektiği belirtilmiştir.
Yukarıda bahsi geçen Tebliğ gereği firmalar bir aylık dönemler içerisinde
aralarındaki yaptıkları mal ve hizmet alımlarına ait faturaların mevcut
durumda 5.000,00 TL ve üzeri olan faturaların adetlerini ve tutarlarını bildirmek
zorundadırlar. Bu nedenle de içinde bulunan dönemden bir önceki aya ait
faturaların adet ve tutarları için BA-BS mutabakatı gerçekleştirmek
zorundadırlar.
Bu aşamada muhasebe ve finans birimlerinin mutabakat işlemlerini
gerçekleştirmeleri çok fazla zamanlarını almakta aynı durum karşı firma içinde
geçerlidir. Hatta BA-BS dönemlerinde firma büyüklüğüne göre birden fazla
personeli bu işi takip ettirmek zorunda kalıyorlar.

Bu projeyi danışmanlığını verdiğimiz Altaş Yağ Su ve Tar. Ürn.
İnş.Oto.Nak.San.Tic. A.Ş firması için hali hazırda piyasada bulunan mutabakat
yazılımlarının ihtiyaçları karşılamaması ve ticari bilgilerinin üçüncü şahıslarla
paylaşılması ihtimali nedeni ile firmaya özgü olarak programlanmış ve
başarıyla devreye alınmıştır.
Bahsi geçen firmanın tek vergi numarası altında Gıda,İnşaat ve Otomotiv
ana sektörlerinde ve altı ayrı lokasyonda ticari faaliyetleri sonucu ortak carileri
ile yapmaları gereken hesap mutabakatlarının karmaşıklığı bu sisteme
sayesinde ortadan kaldırılmıştır.
Basit bir örnekle yapıyı anlatmak gerekirse firmanın ticari faaliyet içerisinde
bulunduğu X firma gıda firmasının bayisi iken, inşaat firmasından mal alımı,
otomotiv firmasından hizmet alımı gerçekleştirebiliyor. X firma ile yapılacak
mutabakatlar firmanın tek vergi numarası altında olması nedeniyle yapılacak
Cari Mutabakat toplam bakiye üzerinden, BA-BS Mutabakatı tüm Alış ve Satış
işlemleri üzerinden yapılmasını zorunlu hale getiriyor. Bu sebeplerden ötürü
geliştirilen yazılım bu koşula uyan ve uymayan firmalar için öngörülerek
tasarlanmıştır.
Temel amacımız bu süreçlerinizi hızlandırmak ve personellerin çok
rahatlıkla kullanabilecek basit sade bir ara yüzle firmaların zaman ve personel
verimsizliğini ortadan kaldırmak.
Bunun yanı sıra sistem devreye alındıktan sonra kullanıcıların ve firmaların
hiç kimseye bağımlı olmadan hali hazırda kullandıkları ve kayıtlarını işledikleri
datalar üzerinden ve kendi mail sistemleri ile bir lokal webservis aracılığıyla
Cari ve BA-BS Mutabakatlarını ek bir maliyete katlanmadan çalıştırabilecekleri
bir otonom yazılımdır.
Aşağıda detaylarını anlatacağımız programın teknik özellikleri kısa ve öz
olarak sunmaya çalıştık.

Programın Teknik Özellikleri;






Masaüstü uygulama .Net framework platformunda C# yazılım dilinde
kodlanmıştır.
Veritabanı işlemleri için ORM (OBJECT RELATION MAPPING)
kullanılmıştır.
ORM olarak Entity framework kullanılmıştır.
Web arayüzü ASP.NET MVC ile kodlanmıştır.

Web ara yüzünün görselliği için Css Framework olarak Bootstrap kullanılmıştır.

Programın Genel Özellikleri:

Masaüstündeki kısayol ile programa giriş ekranına ulaşılır. Her bir kullanıcı için
hesap açılır ve program içerisinde menülere erişim yetkileri tanımlanır.

Program İçerisine girildiğinde ana ekran bizi karşılar. Bu Ekranda Mutabakat
işlemleri ve Yönetici İşlemleri sekmeleri görülür.



Cari Mutabakat

Cari Mutabakat Ekranında başlık bilgileri kısmında yapılacak mutabakat dönemi
hangi cari yıl ve dönem aralığında olduğu seçilir. Daha sonra mutabakat durumları
Gönderilmeyen, Onay Bekleyen, Onay Kabul Edilen, Onay Reddedilen, Cari kartlarda
mail adresi olan ve olmayanlar olarak Sorgula butonuna basılarak filtrelenebilir.
İstenirse Dosya Oluştur butonu ile liste excel’e aktarılabilir. Tümü ve seçilenlere EMail Gönder butonu ile mutabakatlar gönderilebilir.
Dönem bilgileri altında Vergi Numarası/Tc Kimlik Numarasına Göre Hesapları
Birleştir Butonu ise bazı durumlarda cari hesaplarda çalışma özelliği gereği ilgili
cariye birden fazla cari kart açılabilir. Örneğin bir firmanız 120 Alıcılar Hesabında
takip ettiğiniz müşteriniz, aynı şekilde ilgili firma sizin ürün veya hizmet aldığınız ve
ayrı olarak 336 Hesapta takip edilebilir. Bunun bir durum söz konusu ise program
ilgili carinin kart ve hesaplarını birleştirerek toplam bakiye üzerinden mutabakat
sağlar.
Cari Kod kısmında ise kod aralığı verilerek belirli bir cari grubu filtrelenir.
Satırlarda ise seçilen carilere gönderilen mutabakat mektup maillerinin durumları
detaylı olarak izlenebilir.
Firmalara gönderilen mail örneği aşağıdaki gibidir. Her mailin ekinde ayrıca pdf
formatında mutabakat mektubu da eklenebilir.

Firmalara ulaşan mail de sadece i firmaya özgü link üretilir. Kullanıcı cevapla
butonuna tıkladığında aşağıdaki web sayfasına erişir. Bu sayfada Onaylayanın adı
zorunludur.

Son olarak bazı firmalar sizinle mutabakatı faks,telefon veya linke tıklamadan ekte
gönderilen pdf ile cevap verebilir onaylanan mutabakatı yazılım içerisinde de
güncellemek amacıyla ilgili satırda durum sutunu üzerine gelerek elle onay durumu
güncellenebilir veya hatalı mail vb. sebeplerden ötürü tekrar mutabakat gönderimi
için durumu güncellenebilir.



BA-BS Mutabakat

Ba-Bs Mutabakat için öncelikle Yönetici İşlemleri menüsünden Ba-Bs Limitleri
tanımlanır veya güncellenebilir.

Tanımlamalar tamalandıktan sonra ana menüsen BA-BS Mutabakat ekranına
ulaşılır. Bu ekranda cari mutabakat ekranında olduğu gibi mutabakat
yapılacak dönem ve yıl seçilir filtrelemeler aynı şekilde bu ekranda da
geçerlidir.

Gönderim yapılan firmalar maillerinde aşağıdaki gibi bir şablo ile karşılacaklardır.

Cevapla butonuna tıkladıklarında aşağıdaki web sayfasına ulaşılır ve buradan
onaylayan bilgisi zorunlu olmak kaydıyla ilgili cevap onay veya red seçilir.

