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AÇIKLAMA 

Bu kılavuz, Muhasebat Genel Müdürlüğü (MGM) ile Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 

arasında yürütülmekte olan ve malmüdürlüklerinin gelir servislerince emanetten mahsuben 

yapılan işlemlerde Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sisteminde (KBS) kayıtlı emanet 

bilgisinin VEDOP sisteminden sorgulanarak iş sürecinde kullanılması, akabinde de yapılan 

işleme ait bilginin VEDOP’tan KBS’ye aktarılarak muhasebe servislerince otomatik 

muhasebeleştirme yapılmasına ilişkin süreci kapsayan projenin iş akışlarını, 

muhasebeleştirme ve raporlama süreçlerini göstermek için hazırlanmıştır.    

VEDOP sisteminden sorgulanarak mahsup işlemlerinde kullanılan emanet hesaplara 

ilişkin durum bilgisi, tahsil edilmiş emanetler için muhasebeleştirilecek kayıtların detayının 

görüntülenmesi ve otomatik muhasebeleştirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi bu kılavuzda 

gösterilen şekilde gerçekleştirilecektir.  

VEDOP sisteminden sorgulanabilecek 333-Emanetler hesabın yardımcı hesap kodları 

aşağıda gösterilmiştir; 

 

 

 

  

333 2 2 0 0 3065 Sayılı Kanun Gereği Yapılacak KDV İadesi 

333 2 3 0 0 Vergi İadeleri 

333 2 3 1 0 

2978 Sayılı Kanun Gereği Yapılacak Vergi 

İadeleri 

333 2 3 2 0 3065 Sayılı Kanun Gereği Yapılacak KDV İadesi 

333 2 3 3 0 Vergi Gelirlerinden Yapılacak İadeler 

333 2 3 4 0 İhracat İstisnasından Alınan KDV 

333 2 3 5 0 Vergi İndiriminden Emanet 

333 2 4 0 0 Vergi Dışı Gelirlerden Yapılacak İadeler 

333 2 5 0 0 Avukatlık Ücretleri 

333 2 6 1 0 Bütçe Gelirlerinden Yersiz Tahsilat 

333 2 6 2 0 Diğer Fazla ve Yersiz Tahsilat 

333 2 8 1 0 Sahibi Bilinenler 

333 2 9 0 0 Metruk Taşınmaz Mal Gelirleri 

333 2 99 1 0 Metruk Taşınmaz Mal Gelirleri 

333 9 1 0 0 Vergi Borcu 

333 99 5 0 0 

4811 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılan Kesinleşmiş 

Kamu Al. Tahsilat 

333 99 18 0 0 Kamulaştırma Bedelleri 

333 99 43 0 0 4458 Sayılı Kanuna Göre Artan Paralar 



BİRİNCİ BÖLÜM 

YETKİLENDİRME İŞLEMLERİ 

GİB-Emanet Sorgulama ve Muhasebeleştirme işlemleri Harcama Yönetim Sistemi 

(HYS) nden yapılacaktır.  

Emanet Sorgulama ve Muhasebeleştirme işlemlerini yürütmeye yetkili personel; 

 Muhasebe Yetkilisi 

 Muhasebe Yetkili Yardımcısı 

 Veznedar ve  

 Diğer Personeldir. (Diğer Personel yalnızca GİB - Raporlama ekranında sorgu 

yapmaya yetkilidir.) 

 

Dikkat: Yetkilendirme yapılan personelin Harcama Yönetim Sistemi 

(HYS)’ndeki aynı kurum kodunda bulunan diğer rollerinin silineceği dikkate 

alınmalıdır.  

Personel yetkilendirilebilmesi için Muhasebe Yetkilisinin aşağıda belirtilen usule göre 

yetkilendirme yapması gerekmektedir: 

Muhasebe Yetkilisi https://www.kbs.gov.tr/gen/login.htm adresinden giriş yaparak 

yetkilendirme işlemine başlayacaktır. 

 

 

 

Şekil-A 

https://www.kbs.gov.tr/gen/login.htm


 

 

 

 

Şekil-B 



 

 

 Harcama Yönetim sistemi uygulaması içerisinde 12.1.32.62.365 kurum kodu için ilgili 

personele Muhasebe Yetkilisi, Muhasebe Yetkili Yardımcısı, Veznedar veya Diğer Personel 

rollerinden biri tanımlanarak yetkilendirme işlemi tamamlanır. 

Yetkilendirme yapılacak kişinin 12.1.32.62.365 kurum kodu ile 

sisteme giriş yapması gerektiği hususuna dikkat edilmelidir. Aksi durumda 

yetkili personel GİB-Emanet modülünü sistemde görüntüleyemeyecektir. 

 

  



İKİNCİ BÖLÜM 

MUHASEBELEŞTİRME İŞLEMLERİ 

Yetkilendirme yapılan personel tarafından https://www.kbs.gov.tr/OEB/gen/login.htm 

adresinden Harcama Yönetim Sistemine (HYS) ye giriş yapılır; 

HYS’ de bulunan ağaç yapısından “GİB-Emanet” menüsü tıklanır. Açılan menüde GİB-

Muhasebeleştirme ve GİB-Raporlama olmak üzere iki form gösterilir. 

 GİB-Muhasebeleştirme formuna tıklanır ve ilgili ekran açılır. 

 

 

 Muhasebeleştirme işleminin yapılmak istendiği tarih girilerek seçilen güne kadar gelir 

servisi tarafından tahsil edilmiş olan ancak muhasebeleştirilmemiş tüm kayıtlar 

“mahsup sorgula” butonuna basılarak ekrana getirilir.  Aynı gün içerisinde tahsil 

edilmiş olan kayıtlar ise bir sonraki gün muhasebeleştirme ekranına yansıyacaktır.  

 

 

https://www.kbs.gov.tr/OEB/gen/login.htm


 

Bu ekranda, VEDOP sisteminde mahsup işlemi için kullanılan 333- Emanetler hesabına  

ilişkin  mükellef numarası, hesaba alma tarih ve numarası, ekonomik ve kurum kodları ile 

tutar bilgisi gösterilmektedir. 

 

“Detay” Butonu 

 

 Gelir servisince mahsup işlemi için kullanılan 333- Emanet hesabın karşılığında 

muhasebe işlem fişinde oluşacak detay hesap bilgilerinin görüntülenmesi için; ilgili 

satır tıklanarak “Detay” butonuna basılır ve detay kayıtları arayüzde gösterilir.   

 

 

 



 Eğer yapılan mahsup işlemi karşılığında 511- Muhasebe Birimleri Arası İşlemler 

Hesabı  kullanılarak başka bir muhasebe birimi adına işlem yapılacak ise, karşı 

muhasebe birimine  ve karşı muhasebe biriminde oluşacak muhasebe kayıtlarına 

ilişkin detay bilgileri de bu arayüzde gösterilir.  

 

 

“Muhasebeleştirme” Butonu 

 

 Ekranda sorgulanmış olan mahsup işleminde kullanılmış emanet kayıtları ve detayları 

için “Muhasebeleştir” butonuna basıldığında, ilgili muhasebe biriminde say2000i 

ortamında onaylı durumda otomatik muhasebe kayıtları oluşturulur. Oluşan muhasebe 

kayıtlarına ilişkin yevmiye numaraları “GİB-Raporlama” ekranından işlem tarihi 

seçilerek takip edilebilir.  Sistem her Referans No için ayrı bir muhasebe fişi ile kayıt 

oluşturacaktır.  

 

 



 Aynı Referans No içerisinde karşı saymanlık işlemi var ise, karşı saymanlığın 

muhasebe kayıtları da otomatik olarak oluşturulacak ve karşı saymanlığın say2000i 

ekranında otomatik oluşan kayda ilişkin bir arayüzde bilgilendirme yapılacaktır.  

 

“Form Temizle” Butonu 

 

 Başka bir tarihe ilişkin sorgulama işlemi yapmak için “Form Temizle” butonu 

kullanılır. 

 

Kılavuz Butonu 

 

 GİB Emanet Sorgulama ve Muhasebeleştirme Kılavuzuna, MGM web sayfası 

üzerinden erişilebileceği gibi bu butona basılarak da kılavuza ulaşılabilir.  

  



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

RAPORLAMA İŞLEMLERİ 

GİB Raporlama ekranından, sorgulama yapılmak istenen tarihteki 333-Emanet 

kayıtlarına ilişkin durum bilgisi takip edilmekte ve muhasebeleşmiş kayıtlara ilişkin 

Muhasebe İşlem Fişi (MİF) üretilmektedir.  

 

Tarih alanı ve durum alanı seçildikten sonra “Mahsup sorgula” butonuna 

tıklanır ve o tarihe ait gelir servisince sorgulanmış olan emanet hesaplara ilişkin 

kayıtlar sıralanır.  

 

 
 

 

 Emanet hesabın bloke durumunda olması, gelir servisince bu emanetin 1- Bloke; 

KBS sisteminden sorgulandığı, işlem yapılmak üzere blokeye alındığı ancak akıbet 

bilgisinin henüz gelmediği anlamına gelir. Gelir servisince sorgulanmış ve 

kullanımına ayrılmış olan bu tutar say2000i de blokeye alınacak olup bu tutar 

kadar emanetin say2000i de manuel alacak kaydı yapılmasına izin verilmeyecektir.  



 

 

 Gelir servisince sorgulanıp blokeye alınan emanet hesabın 2- Tahsil Edilmiş; 

kullanıldığı ve gelir servisinde tahsil fiş numarasının alındığı bilgisinin HYS ye 

aktarılması sonucunda durum alanı “Tahsil edilmiş” olarak değişir. İlgili emanet 

tutarı blokede görünmeye devam eder ve gün içerisinde gelir servisince herhangi 

bir iptal işlemi yapılmaz ise tahsil edilmiş olan bu emanet ve karşılık hesap 

bilgileri ertesi gün muhasebeleştirme ekranına yansıtılır.  

3- Gelir servisi tarafından blokeye alınan veya tahsil edildi bilgisi gelen İptal; 

emanet hesaplar için gün içerisinde gelir servisince iptal işlemi yapılması ve bu 

bilginin HYS ye aktarılması üzerine ilgili emanete ilişkin durum alanı “iptal” 

olarak değiştirilir ve bloke kaldırılır.  

4-  Gelir servisince mahsup işleminde kullanılan emanet hesaba Muhasebeleşmiş;

ilişkin muhasebeleştirme ekranından otomatik muhasebe kaydı yapıldığı anda bu 

emanetin durum alanı “muhasebeleşmiş” olarak değiştirilir ve oluşan muhasebe 

fişine ilişkin yevmiye numarası bilgisi bu ekranda gösterilir. Eğer oluşan 

muhasebe işlem fişinin içerisinde karşı saymanlık işlemi var ise, karşı saymanlığın 

bilgisi ve karşı saymanlıkta oluşan yevmiye numarası da bu ekranda ayrıca 

gösterilir.  

5-  Sorgulama ekranında durum alanı “hepsi” seçildiğinde belirtilen tarih için Hepsi;

işlem görmüş tüm emanet bilgileri bu ekranda son durumu itibariyle gösterilir.   

 

 Muhasebeleştirme işlemi yapılmış olan kayıtlar için “Muhasebe İşlem Fişi Dök” 

butonuna basılarak oluşan muhasebe kaydına ait MİF dökümü alınır.  

 


