
Vio devir ișlemleri hakkında sıkça karșınıza çıkabilecek soruların
cevaplarını bulabilirsiniz.

Devir İșlemleri



Devir almak zorunlu bir durum mudur? 
Devir zorunlu değildir. Bazı avantajlar nedeniyle devir alınır. 

Devir alınca ne gibi avantajlar elde edilir? 
- Yeni döneme “devreden rakamlar” ile bașlayarak geçmiș dönem verileri gözardı edilir. 
- Geçmiș dönem hareketleri olmadığı için raporlar çok hızlanır.
- Kayıt az olduğu için Fiș kayıtları daha süratli yapılır. 
- Hafıza kullanımı azalır, sistem daha rahat çalıșmaya bașlar. 
- Sql açısından veritabanı çok rahatlar. Olası ağır çalıșmaların önüne geçilir. 
- Yedeklemeler çok kısa sürede yapılmaya bașlanır. 
- Program sürüm değișiklikleri çok hızlı șekilde tamamlanır. 
- Çok eski yıllara ait kayıtlar ayrı veritabanında olacağı için olası sorunlar güncel veritabanında görülmez. 

Devir almamanın avantajlı yanı var mıdır? 
- Devir alınmaz ise istendiği zaman birkaç dönemi içeren veri alınabilir. 
- Dönemler arası karșılaștırma yapılabilir.
Ancak yukarıda “devir alınırsa elde edilecek avantajlar” bu sefer dezavantaj olarak karșımıza çıkar. 

Devir almamak nedeniyle kaybedilen avantajlar devir sonrası sağlanabilir mi? 
Devir almamanın en büyük avantajı birkaç dönemi birden görerek analiz yapabilmektir. Bazı kritik 
raporlarda birden çok veritabanından birden raporlama yapılabilirse kaybedilen bu avantaj da geri 
sağlanır. 
- İstenirse geçen yıl veritabanı ile birlikte ortak raporlama yapılabilir. 
- Bu raporlama her türlü alım/satıș raporları kısmında yapılabilir. Böylece alım/satıșların dönemsel olarak 
karșılaștırılması sağlanır. 
- Ek olarak Ticari fișlerde stokun geçmiș fiyat araștırması sırasında geçen yıl veritabanına bakılır.
- Keza Teklif fișlerinde araștırma sırasında geçen yıl verilerinden yararlanılır. 
Kaybedelilen avantajı geri getiren bu özellik sayesinde mutlaka devir yapılması tavsiye olunur. 

Yılbașında Kasa/Banka kesinleșir, Ocak sonuna doğru Cari hesaplar kesinleșir. Ocak sonuna kadar 
devir almamak gerekir. Ama Ocak bașında da yeni yıla kayıt girmek gerekir. Bu çelișki nasıl önlenir? 
Vio’da devir birden çok defa yapılabilir. Ayrıca Kasa/Banka, Cari hesap, Stok ișlemleri vs ayrı devredilebilir. 
Bu nedenle yılbașında, Ocak sonunda vs. Birden çok defa devir yapılabilir. 

Yeniden Devir yapınca yeni yılda yaptığımız çalıșmalara bir șey olur mu? 
Devir sırasında 
- Sabit tanımlar (Stok, Cari vs.) eksikleri aktarılır. 
- Yeni yılda var olan tanımlara dokunulmaz. 
- Girilen fișlere dokunulmaz. 
- Sadece “geçen yıldan devir” olarak yazılan kayıtlar silinerek yenilenir. 
Bu yüzden değișik zamanlarda bir kaç defa devir yapılmasında sakınca yoktur. 

Hangi zamanlarda hangi Deviri yapmak gerekir? Ocak ayında hem geçen yıl hem de bu yıla kayıt nasıl 
girilir? 
- Yılbașında hiç bir șey ișaretlemeden devir yapılır. 
- Bu durumda 
 o Yeni yıl veritabanı olușur. 
 o Parametreler aynen aktarılır. 
 o Stok, Cari, Kasa, Banka hesap, Portföy, Depo, Muhasebe kodu vs. her türlü sabit tanım aktarılır. 
 o Varsa üretim formülü (veya Ürün ağacı) isteniyorsa aktarılır. 
 o Numaratörler yeni yıla sıfırlanmıș olarak aktarılır. 
 o e-ișleme uygun numaratörlerdeki (e-Fatura, e-Arșiv vs) yıl hanesi yeni yıla uyarlanır. 



- Bu devir sırasında Kasa, Banka hesap, Çek/Senet portföy durumları kesinleșmemiș kabul edildi. 
Kesinleșme varsa “Kasa devri”, “Banka Hesap devri” ... ișaretlenebilir. 
- Bu durumda yeni yıla kayıt girilebilir (Ancak devreden rakamlar olmadığı için raporlar istenen șekilde 
çıkmayabilir) 
- Geçen yıla ait evraklar geçen yıla, yeni yıla ait olanlar yeni yıla girilir. 
- Geçen yıla ait verilerde kesinleșme durumuna kadar bu șekilde devam edilir.

Ocak ayı ilk haftasında Kasa, Banka Hesap, Çek-Senet kesinleșince ne yapmak gerekir? 
- Yeniden devir yapılır. Bu sefer “Kasa devri”, “Banka hesap devri” vs. uygun olan ișaretlenir. 
- Hedef yeni yıl datasında anılan kavramların (Kasa, Banka hesap vs.) devir fișleri varsa silinir (Yani yeni yıl 
veritabanında geçen yıldan devreden rakamlar silinir) 
- Devir sırasında geçen yılın bakiyesi yeni yıla devir olarak fiș șeklinde kaydedilir. 
- Bu ișlem sonrası yeni yılda bazı raporlar düzgün olarak alınabilir.
 
Kasa, Banka Hesap gibi devirler birden çok defa alınabilir mi? 
- Her devir ișleminde yeni yılda devri yapılan kavramın (Kasa, Banka hesap vs.) devir kaydı silinir. 
- Yeniden devir rakamı olușturulur. 
- Bu yüzden geçmiș döneme beklenmeyen bazı evraklar gelmiș ise onlar ișlenip ara ara devir 
yenilenebilir. 

Stoklar ne zaman devredilir? 
- Son stok durumu Ocak ayı bașında kesin ise hemen devredilmelidir. 
- Aksinde sayım ile durum kesinleșince stok devri yapılmalıdır. 
- Bu amaçla devirde “Stok Gerçek Hareket” devri yapılır. 
- “Stok Maliyetli Hareket” maliyetli envanteri ilgilendirir ve daha sonra devredilecektir. 

Cari hesaplar ne zaman devredilir? 
- Yılbașındaki devirde Cari tanımlar yeni yıla aktarılmıș idi. 
- Yeni yıla ait ilgili fatura vs. Kayıtları da yeni yıla girilmiș idi.
- Genelde Ocak 25’ine kadar cari hesap bakiyeleri kesinleșir. 
- Kesinleșince “Cari hesap devri” yapılır. 
- İleride tekrar geçmiș döneme cari hesap bilgisi gelirse geçmiș yıla girip, sonra yeniden cari hesa devri 
yapılabilir. 

Alım/Satıș koșulları nasıl aktarılır? 
- Alım/Satıș koșullarının yılbașındaki ilk devir ile yapılması tavsiye olunur. 
- “Sabit İskonto, Fiyat ... koșulları” devri seçeneği ișaretlenir. 
- Devir sırasında program koșullarda mini düzenleme yapar. 
 o Geçen yıl sonunda süresi bitecek anlașmalar yeni yıla yıl sonuna kadar süresi uzatılmıș olarak 
aktarılır. Böylece yıl boyunca geçerli olan anlașma aksi belirtilmedikçe uzatılmıș sayılır. 
 o Geçen yıl içinde süresi biten anlașma artık geçersiz olduğu için yeni yıla aktarılmaz. 

Sipariș, Teklif benzeri daha kesinleșmeyen fișler ne olur? 
- Sipariș, Talep, Teklif, Șubeler arası sipariș vs bekleyenlerden istenenler devredilebilir. 
- Bu amaçla hangisinin devri yapılacak ise ișaretlenir. 
- Bu fișlerin “bekleyen kısmı” yeni yıla aynı tarih ve fiș no ile aktarılır. 
- İrsaliyenin bekleyeni olmamalı aynı yıl içinde irsaliyenin faturası kesilmelidir. Bekleyen irsaliye varsa 
program tarafından uyarılır. 
- İhracat faturası intaca dönüșmemiș ise yeni yıla aktarılarak intaca 
dönüșüm yeni yılda yapılır.

Maliyetler kesinleșince yeni yıla Envanter aktarımı nasıl yapılır? 
- Devir yeniden yapılır. Bu sefer “Stok Maliyetli Hareket” ișaretlenmelidir. 
- Bu ișlem sonrası artık yeni yılda maliyet çalıșması yapılabilir. 



Cari hesaplar tek bakiye olarak mı devredilir? 
- Cari hesap devri için bir kaç tane opsiyon vardır. 
- Hiç opsiyon ișaretlenmez ise tek bakiye olarak devir yapılır.
“Kapanmayan hesaplar aynen alınsın” ișaretlenirse Cari Kapanmayan hesaplar raporundaki kayıtlar 
aynen aktarılır. Bu durumda açık hesapların geçmiș dönem yașlandırması yapılabilir. 
- “Vadeli hesaplar aynen alınsın” ișaretlenirse “kapanmıș dahi olsa vadesi daha gelmemiș olan” kayıtlar 
devir olarak aktarılır. Bu durumda “vade farkı” hesabı da yapılabilecek hale gelinir. 
- Anılan Kapanmayan veya Vadeli hareketler dıșında olanlar ise tek bakiye olarak ayrıca devir kaydı olarak 
yazılır ki sonuç bakiye tutsun. 

Muhasebe devri ne zaman yapılır? 
- Muhasebe kayıtları tahmini Mart Bilanço ve Gelir/Kurumlar vergisi çıkartılması sonunda kesinleșir. 
- Bu döneme kadar yeni yıla gelen evraklar muhasebeleștirilebilir ve Ocak/Șubat için Kdv beyannamesi 
alınabilir. 
- Ancak Muhasebe açılıș kayıtları olmadığı için kümüle rakamlar doğru değildir. 
- Muhasebe devri sırasında Ön Muhasebedeki Cari, Stok vs tanım vs.’ye bir etki olması istenmez. 
- Bu yüzden Ticari ișlemler için “Yıl sonu devir ișlemi” haricinde “Sadece Muhasebe Devir ișlemi” seçeneği 
vardır. 
- Sadece Muhasebe Devir ișlemi çalıștırılınca o Geçen yıl sonu için “kapanıș mahsubu” olușturularak 
hesaplar, sıfırlanır. 
 o Yeni yılda “açılıș mahsubu” olușturularak Muhasebenin açılıșı tamamlanır 
 o Bu ișlemden sonra artık yeni yılda yevmiye çekilebilir hale gelir. 

Bir devrin ikinci kez yapılamayacağı durum var mıdır? 
- Genelde her devir (Kasa, Banka, Cari hesap, Son stok ...) birden çok defa yapılabilir. Her seferinde devir 
fiși silinir ve yenilenir. 
- Ancak yeni yılda devir kaydı ișlem görmüș ise yeniden ișlem yapılamaz. 
- Örnek: Portföydeki çekler yeni yıla devir olarak tek tek atıldı, yeni yılda tahsili yapıldı. Yeniden çek-senet 
devri için devir kayıtlarının silinmesi gerekir. Ancak çek tahsili yapıldığı için devir fișinin silinmesi 
yapılamaz ve program devir sırasında bu uyarıyı vererek çek-senet devrinin yenilenmesini engeller 
- Benzer ișlemler sipariș devri gibi durumlar için geçerlidir. Devir olarak yeni yıla aktarılan siparișin 
irsaliyesi kesilmiș ise silinerek yenilenmesi hatalı olacağı için program sipariș devrinde uyarı 
yapabilir. 

Sadece yeni eklenen kayıtların aktarılabilir mi? 
- Aktarılan bazı kayıtlar hedef yeni yılda çalıșmıș ise (Örnek aktarılan siparișlerin bir kısmı sevkedilmiș ise) 
normalde bu konuda yeni devir yapılamaz. 
- Ancak ‘Sadece Eksikleri tamamla’ seçeneği varsa bu durumda devir ișlemi yapılmaz. 
- Sadece hedefe aktarılması gereken olası eksik fișler varsa bunlar aktarılır. 
- Bu durum genelde eski yıla girilen yeni yıl tarihli kayıtlar için kullanılır. 

Son devir ișlemine kadar hiç yapılmaması gereken bir durum var mıdır? 
- Her kavrama (Son Stok, Cari, Kasa ...) ait devir sırasında yeni yıldaki devir fișleri yenilenir. 
- Anılan yeni yıl devirlerini elle düzenlemek anlamsızdır, yeni bir devir sonrası bu fiș yenilenebilir. 
- Bir kavram (Cari, Kasa ...) için devir elle girilecek ise anılan kavram yeniden yapılmamalıdır, aksinde elle 
düzenlenen fiș silinebilir. 
- Vio’da kodlar toplu olarak bașka kodlara dönüștürülebilir. (hareketi olsa dahi) 
- Tüm devir ișlemleri bitmeden kod transferi yapılmamalıdır.Aksinde yeni devir sırasında kodlardan eksik 
olanlar tamamlanır. Bu durumda eski ve yeni kodlardan olușan zor bir liste ile karșılașılır.
 
Yanlıșlıkla eski yılda yeni yıla ait kayıt girilirse ne olur? 
- Devir tarihi aktarılacak hareket devrinin son tarihidir. 
- Bu nedenle yeni yıl devir rakam (ya da hareketlerine) yanlıșlıkla yeni yıla giren kayıtlar alınmaz. 



- Ancak bu tür kayıtların yeni yıla aktarılabilmesi için “İleri tarihli hareketler aktarılsın” seçeneği vardır. 
- Bu seçenek ișaretli ise bu tür belgeler yeni yıla aktarılır. 
- Ancak bu seçenek zor durumlar için konmuștur. Yeni yıla ait kayıtların yeni yıl veritabanına girilerek 
ișlem yapılması tavsiye olunur. 

İki yıla birden giriș yaparken hangi yılda olduğumuzu nereden anlarız? 
- Bütün fiș giriș ekranları sol üst köșesinde hangi veritabanında (Örnek: YI20VIO) olduğumuz gözükür. 
- Ana menüde ekran sağında kalın bir șerit șeklinde farklı yılın rengi gösterilir. 

Alım/Satıș raporları geçmiș yıl ile karșılaștırmalı olarak nasıl alınır? 
- Ticari Genel Parametreler “Diğer” sekmesinde ‘Analiz için Önceki yıllara bakılsın’ seçeneği vardır. 
- Bu seçenek ișaretli ise Satıș Gerçek hareketler, Satıș Maliyetli hareketler gibi bazı raporlar geçmiș yıl 
verilerine de bakar. 
- Raporda sadece tarih aralığını geçen yıla kadar geriletmek yeter. 
- Bu șekilde farklı yılın aynı ayı gibi kavramlar ile karșılaștırma yapılabilir. 

Fatura içinde fiyata bakarken geçen yıla ait fiyatlar nasıl gözlenir? 
- Tıpkı Alım/Satıș raporlarında olduğu için “Analiz için önceki yıllara bakılsın” seçeneği ișaretli olmalıdır. 
- Ticari fiște Fiyat kısmında F3/F4 yapınca bașlangıç geçen yıla sarkıyorsa ilgili veriler geçen yıldan 
getirilir.

Eski yıl veritabanı kullanıcıya kısıtlı ise yeni yıl veritabanı aynı kullanıcıya kısıtlı gelir mi?
- Genelde “bir yıla ait bir firmanın bir kiși tarafından görülmesi” istenmiyor ise aynı firmanın bir sonraki yıl 
için de görülmemesi istenir (Örnek: YI21POLEN veritabanı erișimi 007 kodlu kullanıcı için yasaklanmıș ise 
bir sonraki yıl için olușacak YI22POLEN’in de 007 kullanıcısı için erișilememesi istenir)
- Veritabanının kullanıcıya kısıtlaması ORTAK veritabanında yapılır ve devir ile ilgisi olmayan bir tanımdır
- Buna rağmen ORTAK veritabanındaki kayıtlara erișilerek veritabanının eski yıllar için erișim kısıtlaması 
olanlar yeni yılda da kısıtlanır.
- Ancak bu ișlem Devir sırasında yeni veritabanı otomatik olarak olușuyorsa yapılır. Önceden olușturulan 
veritabanlarının kısıtlanması o ișletmeye ait bir durumdur.

Otomatik Yedekleme yapılıyorsa Devir sonrası ne yapmak gerekir?
- Otomatik yedekleme VioMenu tarafından tanımlanır ve Windows zamanlanmıș görevlere eklenir
- Devir sırasında yeni yıl veritabanı otomatik yedekleme komutu olușmaz
- Devir sonrası VioMenu ‘Toplu İșlemler’ kısmında istenen veritabanları ișaretlenerek “yedekleme 
zamanlaması” ayarlanabilir.
- Bu durum unutulursa “yeni yıla ait veritabanı” uzun süre yedeklenmeden kalmıș olur
- Zamanlanmıș yedekleme yapılıyorsa Devir sonrası mutlaka yeni yıla ait yedekleme prosedürü de 
uygulanmalıdır.

CVM servis çalıșan veri tabanlarında yeni yıla ait veritabanında çalıșması için ne yapmak gerekir?
- CVM Servisleri 202x devirli veritabanını görecek șekilde düzenlemek için ana sistemde:
 o VioMenü > sağ tık > Yönetici olarak Çalıștır ile girilir.
 o TC22ABC (Örnek olarak 2022’ye devir yapılmıș yeni veritabanı) tıklanır.
 o Veritabanı menüsü > Ek İșlemler > SYS: ODBC Oluștur menü adımı çalıștırılır.
 o Ana Sistemde C:\ProgramData\Vio\CVM\SubServiceList.txt dosyası açılır.
 o CTRL+H (Bul ve Değiștir) ișlemi ile veya elle TC21ABC gibi yazan eski yıl veritabanı yazan 
metinler TC22ABC gibi (devir yapılmıș yeni veritabanı) değiștirilir ve dosya kaydedilir.
- WebServis ve Zamanlanmıș Görev hizmetlerini değiștirmek için yine Vio’menu’de
 o C:\ProgramData\Vio\CVM\sch.lst dosyası için de yapılır. (Otomatik Veritabanı Yedeklemelerini 
değiștirmek için)
- Eski ElTerminali (Web tabanlı olmayan) kullanılıyorsa PDA cihazlarda
 o Ana Menü'deki AYAR butonuna basılır.
 o Veritabanı Adı kısmında yazan TC21ABC (örnektir) metni TC22ABC (devir yapılan veritabanı) 
olacak șekilde değiștirilir.


