
TAAHHÜT KARTI VE MUHASEBE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN  

YAZILIMDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK KILAVUZU 
 

Bilindiği üzere, 30.12.2006 tarihli ve 26392 sayılı 3 üncü Mükerrer Resmi Gazetede 

yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 458 inci maddesinde, gerek yılı için 

geçerli, gerekse ertesi malî yıl veya yıllara geçerli olmak üzere yapılan sözleşmelere 

dayanılarak girişilen taahhütlerin, bunlara yapılan ilaveler ve fiyat farkı tutarları ile taahhüdün 

yerine getirilmesi dolayısıyla nakden veya mahsuben yapılan hakediş ödemelerinin ve bu 

ödemelerden yapılan kesintilerin, taahhüt tutarından yapılan eksiltmelerin, kısmen veya 

tamamen bozulan sözleşmelere ilişkin taahhütlerin ve diğer bilgilerin “Taahhüt Kartı”na 

(Örnek: 44) kaydedileceği belirtilmiştir. Yine anılan yönetmeliğin 170 inci maddesinin c) 

fıkrasının 3 üncü ve 4 üncü bendlerinde, Yapılmakta olan yatırımlar hesabında izlenen her bir 

iş için proje numarası ile ayrı bir taahhüt kartının tutulacağı ve yapılmakta olan yatırımlar 

hesabının maddi duran varlık çeşitlerine göre bölünmekle birlikte proje bazında raporlanacağı 

belirtilmiştir. 

 

Bu çerçevede, say2000i sistemindeki taahhüt kartının, anılan yönetmelikte belirtildiği gibi 

projelere ilişkin her türlü bilgileri içermesi ve projelerle ilgili her hesabın ve özellikle de 

yapılmakta olan yatırımlar hesabının proje bazında raporlanmasını teminen “Taahhüt Takip 

Sistemi” menüsü oluşturulmuş ve taahhüt kartı bilgi girişlerinin bu menü altında yapılması 

sağlanmıştır. Buna göre yapılan yazılım değişiklikleri aşağıda gösterilmiştir. 

 
 

 
 

Ön inceleme menüsünün altına Taahhüt Takip Menüsü oluşturuldu. Menüsünün 

içerisinde; 

- Taahhüt Kartı (Eski) Formu; Önceden girilmiş taahhüt kartlarının bulunduğu 

formdur. Burada yeni girişler engellenmiştir. Sadece sorgu amaçlı 

kullanılacaktır. 

- Taahhüt Kartı Giriş Formu (Yeni); Yeni taahhüt kartı girişleri bu formdan 

yapılacaktır. Bu forma, önceden girilmiş olan taahhüt kartları da 

aktarılmıştır. Önceden girilen taahhüt kartlarındaki her türlü düzeltme 

işlemleri bu formdan yapılacaktır. 

- Taahhüt Raporları; Taahhüt kartına ilişkin çeşitli raporların bulunduğu alt 

menüdür. Buradan, taahhüt kartı bazında mizan ve yardımcı defter raporları 



ile diğer raporlar alınabilecektir. Raporlar menüsü, uygulamanın başlamasını 

takip eden bir aylık  dönem içerisinde tamamen aktif hale gelecektir. 

 

Taahhüt Kartı Giriş Formu (Yeni) 
 

 
 

Taahhüt Kartı Giriş Formu, esas itibariyle önceki taahhüt kartı formunun özelliklerini 

taşımakla beraber, bazı değişikliklerle taahhüt girişlerini kolaylaştırmak ve ilave bilgiler 

oluşturmak amaçlanmıştır.  

 

- Otomatik kart no: Forma bilgi girişleri yapıldıktan sonra KABUL butonuna 

tıklandığında sistem tarafından verilen on haneli kart numarasıdır. 

- Kart no: Saymanlıkça girilen kart numarasıdır. Muhasebe kayıt formunda 

belirtilen kart numaralarından birisi işlem yapılabilir. 

- Gerçekleşen Taah. Tutarı (KDV Hariç): Gerçekleşen taahhütler karşılığında, 

gider taahhütleri hesabından yapılan düşümler bu alana yansıyacaktır. 

Taahhüt Göster Butonu: Bu butona tıklandığında, taahhüte ilişkin alınan teminatlar ile 

verilen avans ve mahsup bilgileri ekrana gelecektir. 

 

 
 



Ödeme/Kesinti Butonu: Bu butona tıklandığında taahhüde ilişkin gerçekleşmeler ve 

kesintiler ile gider taahhütleri hesabındaki hareketler ekrana gelmektedir. 

 

 
 

Taahhüt Kartlarının Borç ve Temlik Bölümü 

 

Taahhüt kartlarının ön yüzündeki borç ve temlik bilgileri, Başka Birimler Adına 

İzlenen Alacaklar Hesabı aracılığıyla oluşmaktadır. Bunun için ön inceleme mensünün altında 

bulunan Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Dosya Girişi formu kullanılacaktır. 

 

 
 



- Vergi borcu tespit edilen taahhüt işiyle ilgili borç bilgisinin taahhüt kartına 

yansıması için söz konusu forma bilgiler girilir ve kabul edilerek dosya 

numarası (20070000448) alınır. 

- Daha sonra Taahhütle İlişkilendir butonuna tıklanır.  

- Ekrana taahhütle ilgili kişinin vergi veya T.C.kimlik numarası ile açılmış 

olan tüm taahhüt kartlarına ilişkin bilgiler gelir. 

 
- Arayüzden ilişkilendirielecek taahhüt kartı veya kartları seçilir ve kabul 

edilir.Böylece, vergi borcunun ilgili taahhüt kartlarına yansıması sağlanmış 

olur. 

 
- Bu şekilde icra, ssk prim borcu ve temlik bilgileri de taahhüt kartına 

yansıtılır. 

- Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabına yapılan alacak kayıtları, 

doğrudan taahhüt kartının borçlar ve temlikler bölümünün kesilen tutar 

sütununa yansır. 

- Borçlar ve Temlikler bölümünün “Tip” sütununda borç ve temlikin türleri 

kodlanmıştır. Buna göre; 

1: Taahhütlü İcra (948 hesap 2.3 ekonomik kod) 

2: Vergi Borcu (948 hesap 1.1 ekonomik kod)  

3: SSK Prim Borcu (948 hesap 3.2 ekonomik kod) 

4: Alacağın Temliki (948 hesap 9.1 ekonomik kod) ni ifade etmektedir. 

 

Borç ve Temlik Bilgisi Olan Taahhüt Kartlarına İlişkin İşlemlerde Kullanıcının 

Uyarılması 

 

Borç ve temlik bilgisi olan taahhüt kartına ilişkin işlemlerde uyarı mesajı ile kullanıcı 

durumdan haberdar edilmektedir. Bu durumda yapılacak ödemeler sırasında, borç ve temlik 

bilgisine göre işlem yapılacaktır. 

 



 
 

 

Muhasebe Kayıt Formu Değişiklikleri 

 

Taahhüt işlemleri ile igili olarak bazı hesapların (yapılmakta olan yatımlar hesabı, 

yatırım avansları hesabı-müteahhit avansları, alınan depozito ve teminatlar hesabı-kesin 

teminatlar, gider taahhütleri hesabı) muhasebe kayıt formuna girişi sırasında taahhüt kartı 

numarasının girilmesi zorunlu hale getirilmiştir. 

 

 
 

 

 

 
 



Muhasebe kayıt formunda 920-Gider Taahhütleri Hesabının borç ve alacak girişleri işlemin 

niteliğine göre detaylandırılmıştır. 

 

 
 

Gider taahhütleri hesabına borç kaydı sırasında, borç girişine ilişkin açılan arayüzde uygun 

olan işlem kodu seçilir. 

 

 
 

Gider taahhütleri hesabına alacak kaydı sırasında, alacak girişine ilişkin açılan arayüzde 

uygun olan işlem kodu seçilir. 


